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RESUMO 

 

ESPEZIM, A. V. Uma contribuição para o conhecimento organizacional: a noção de 

sujeito do inconsciente. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

e Gestão do Conhecimento, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009. 

 

O objetivo desta dissertação é oferecer uma contribuição para o conhecimento organizacional 

através da noção psicanalítica de sujeito do inconsciente. Esta pesquisa se constitui numa 

análise conceitual e de comparação teórica. Procurar-se-á oferecer a noção do conhecimento 

clássico e encontrar um ponto de articulação possível deste conhecimento com o conceito de 

sujeito do inconsciente formulado por Freud e posteriormente trabalhado por Lacan. Trata-se, 

também, de entender o conhecimento organizacional como um campo de articulação com o 

sujeito do inconsciente. Do lado do conhecimento clássico, articula-se um saber que aponta 

para a ideia de essencialidade que está ligada a um saber referencial. Do lado do sujeito do 

inconsciente articula-se um saber que aponta para um ato singular e para um saber insabido. 

Esse saber, não tem referente, não é palpável, é de natureza subjetiva, não está pronto e por 

isso mesmo, precisa ser construído. Somente sua construção com o outro permite sua 

objetivação. Mostrar a noção do sujeito do inconsciente permite esclarecer de que maneira o 

conhecimento organizacional pode constituir-se como um savoir-faire.   

 

Palavras-chave: Conhecimento organizacional. Psicanálise. Sujeito do inconsciente. Savoir-

faire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

ESPEZIM, A. V. A contribution to organizational knowledge: the notion of the subject of 

the unconscious. Dissertation (Masters) – Program of Graduate Engineering and Knowledge 

Management, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009. 

 

The objective of this dissertation is to offer a contribution to organizational knowledge 

through the psychoanalytic notion of the Subject of the Unconscious. This research 

constitutes itself as conceptual and theorie analisis. We will aim to offer the  notion of 

classical knowledge and find a point of articulation of this knowledge with the concept of the 

subject of the unconscious formulated by Freud and later expanded by Lacan. It also aims to 

understand the organizational knowledge as a possible field of articulation with the subject of 

the unconscious. On the side of classical knowledge, one has knowledge that points to the 

idea of essentiality that is connected to knowledge based on reference. On the side of the 

subject of the unconscious one has knowledge that points to a singular act and to knowledge 

that doesn‟t confirm itself. This knowledge has no reference, it isn‟t palpable, it is of a 

subjective nature, is not ready and therefore, must be built upon. Only its construction with 

the other will lead to objectivity. Demonstrating the notion of the subject of the unconscious 

allows a clarification about the ways in which organizational knowledge can constitute itself 

as a savoir-faire. 

 

Keywords: Organizational knowledge. Psychoanalysis. The subject of the unconscious. 

Savoir-faire. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

[...] e creditemos na cor dos seres por enquanto invisíveis para nós, como é chamado invisível este oceano de ar 

dentro do qual vivemos. 

Mario Quintana 

 

1.1 Objetivos 

 

A presente dissertação de mestrado tem como objetivo indicar uma possível 

contribuição da noção psicanalítica de Sujeito do inconsciente para o conhecimento 

organizacional. A problemática do conhecimento é diferentemente trabalhada na Engenharia e 

Gestão do Conhecimento e na Psicanálise, em particular sob o ponto de vista da questão do 

conhecimento tácito. Para as Engenharias tal conhecimento é implícito, mas passível de ser 

explicitado (ainda que parcialmente) e objetivado. Para a teoria psicanalítica, essa noção de 

conhecimento aponta para a dimensão do inconsciente, para um saber singular que ultrapassa 

os limites do conhecimento, propiciado pela metodologia científica, mas que propriamente 

não está lá e apenas pode ser construído através de um processo de interação e significação 

interpretativa. 

Haverá de estabelecer-se relação entre a teoria das duas áreas, levando em conta a 

maneira como se trata o conhecimento na Psicanálise e na Engenharia do Conhecimento, no 

intuito de possibilitar ao leitor compreender parte do contexto em que se inserem as análises e 

comparações aqui desenvolvidas. 

Os objetivos específicos são: apresentar a noção de conhecimento a partir de teóricos 

proveniente da Filosofia, Psicanálise e da Engenharia do Conhecimento; diferenciar a noção 

estrita de conhecimento da noção mais ampla de saber; introduzir o conceito de sujeito do 

inconsciente; integrar ao foco dado pela Engenharia e Gestão do Conhecimento com a noção 

psicanalítica de sujeito do inconsciente no que se refere ao conceito de conhecimento.   

 

1.2 Problema de pesquisa 

 

Desde os gregos, busca-se articular uma forma de conhecimento que seja 

universalmente válida. Esta verdade, entendida como universal, implicava numa neutralização 

do sujeito, e uma passividade deste último em relação ao mundo, de um ponto de vista 

epistêmico. Essa neutralidade tem sido contemporaneamente bastante contestada, sobretudo, 

nos campos que necessitam prioritariamente do homem para gestionar o conhecimento. 
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Antes o trabalho humano era prioritariamente de natureza agrária onde se criava 

produtos para consumo e troca. Sendo assim, o trabalho era, sobretudo, de natureza físico-

muscular e, portanto, o conhecimento necessário para a realização deste era observável 

diretamente. Mas, ainda, no século XX houve uma importante mudança ocorrida no trabalho 

– quando ele emigrou da esfera privada para a esfera pública saindo, portanto, da ordem 

exclusivamente privada para a ordem coletiva. Com a revolução industrial e chegada das 

indústrias, e o desenvolvimento do trabalho assalariado, houve uma mudança nas 

organizações familiares e no modo de socialização. Esta cresceu de forma tal que a atividade 

pública se separou da privada. Com isso, houve também uma reorganização no espaço 

industrial em projetos racionais, configurando uma organização científica do trabalho. Com 

essa perspectiva, o trabalho intelectual passou a ser especialmente valorizado.  

Na medida em que o trabalho passa a ser, prioritariamente, de natureza mental, passa a 

existir também uma dificuldade em observá-lo diretamente porque sua natureza é subjetiva. 

Por esse motivo, a observação do trabalho passou a se valer de inferências e interpretações, ou 

seja, as operações mentais dominaram a cena laboral. Entretanto, apreender a complexidade 

mental humana sempre representou incomensurável desafio para a humanidade. Desde os 

gregos já (com a filosofia) procurava-se aproximação com a verdade da „alma‟ humana, 

produzindo-se diversas discursividades sobre ela.  

No século XVIII começa a preocupação com o método do conhecimento derivando 

para a finalidade prática deste. Entretanto, compreender as relações com a vida prática não dá 

conta de toda a questão do conhecimento, porque este não se constitui somente a partir dos 

meros mecanismos. Atualmente, nesse movimento, nota-se uma tendência à exacerbação do 

ideal técnico-científico que privilegiam os objetos exibidos na consciência. Entretanto, a 

preocupação exclusiva com as questões que envolvem a consciência mostra-se apenas uma 

parte do problema do conhecimento. Este também envolve maior abrangência da 

subjetividade. Falar de conhecimento que envolve as pessoas não pode deixar de tomar uma 

dimensão que vai além da vontade, da consciência, da reflexão – é preciso tomar o 

inconsciente como importante ponto a ser considerado acerca do conhecimento. Trazer à cena 

um dimensão de „descontrole‟, que vai além do referencial científico é algo fundamental para 

o conhecimento e que pode ser melhor explicado pela Psicanálise.  

Evidentemente, não se trata aqui da invalidação dos aspectos conscientes em seu fim 

mesmo e nem mesmo da invalidação das teorias que tratam prioritariamente desses aspectos, 

mas trata-se, sobretudo, de propor um caminho que vai mais além da dimensão consciente – o 

caminho do inconsciente como será desenvolvido no decorrer deste trabalho, como uma 



12 

 

importante dimensão a ser considerada para todo caminho possível rumo ao conhecimento 

organizacional. Mas porque haveríamos de considerar o inconsciente como uma contribuição 

ao conhecimento organizacional? 

O inconsciente enquanto ponto de partida, em princípio pode mostrar-se caótico. No 

entanto, é justamente esse caos, manifesto e reconhecido, que posteriormente se mostrará 

terreno fértil para produção do conhecimento. Efeito do reconhecimento e valorização do 

„caos‟ pode-se fazer aparecer um saber que parte do subjetivo. É importante tratar aqui do 

tema da subjetividade abrangendo a dimensão psicanalítica porque o subjetivo, que se vincula 

aos processos de nascimento de teorias, parece ser contemporaneamente negligenciado. Há 

uma despreocupação com o saber de origem e uma supervalorização do produto do saber. 

Mas isso não ocorre por acaso.  

Após a revolução industrial parece ter havido uma supervalorização da produção. Em 

contrapartida, o subjetivo passou a ocupar lugares menos privilegiados no discurso humano, 

bem como suas implicações e desdobramentos ligados ao conhecimento. Na contramão desse 

pensamento pretende-se fazer um resgate deste outro aspecto do conhecimento – o aspecto 

das motivações e processos que se relacionam com o sujeito do inconsciente. 

Em oposição a isso, tem-se o raciocínio que acompanha o advento da revolução 

tecnológica. Após esse fenômeno, as informações passaram a circular rapidamente, no 

mundo. O conhecimento passou a ser mais valorizado e por isso, também, mais procurado. 

Diante do excesso de informação, a necessidade em delimitá-las e enquadrá-las aumentou 

muito nos últimos anos. Surgiram novas maneiras de sistematizar o conhecimento e chamá-lo 

de científico. Por isso, muito se têm dito e feito em nome do „fazer ciência‟. 

Concomitantemente ao fazer científico, a ciência se impõe como a mais bem sucedida forma 

de saber. 

Com frequência ouvem-se afirmações de que as ciências devem se estruturar em 

conceitos claros e bem definidos. Freud (1915) conclui que nenhuma ciência começa com tais 

definições. O início da atividade científica começa com a descrição dos fenômenos ao seu 

agrupamento, classificação e correlação. Ainda na fase de descrição é impossível não aplicar 

ideias abstratas. Mais tarde essas ideias se tornam conceitos básicos da ciência. Inicialmente 

devem possuir certo grau de indefinição e não pode haver dúvida quanto às delimitações de 

seu conteúdo.  

Nas engenharias opera-se com um pensamento acerca do conhecimento pelo qual há 

um saber essencial. O conceito de conhecimento tácito implica no pensamento de que este 

conhecimento pode ser retirado da cabeça das pessoas e explicitado. A ideia é mostrar que a 
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contribuição da Psicanálise é justamente de que o conhecimento não está ali e, portanto, deve 

ser construído. A Psicanálise não tem um conhecimento essencial, não constituindo um 

conhecimento daquilo que já está no sujeito, como algo previamente estruturado. O 

conhecimento na Psicanálise deve ser construído de forma a tocar no campo consciencial.  Da 

mesma forma (salvaguardando as devidas proporções) ocorre com a Engenharia e Gestão do 

Conhecimento quando concebe o conhecimento tácito. Este também não está pronto, havendo 

alguma dimensão a ser construída e que deverá tocar no campo consciencial. Somente sua 

construção que permitirá sua objetivação. Ambas as noções de conhecimento (na Psicanálise 

e na Engenharia e Gestão do Conhecimento) denotam um saber inconsciente, que não é 

sabido e por isso não está pronto. Como na Psicanálise se constrói um saber, muito 

provavelmente na organização também poderia se construir um saber que possa ser passado 

em palavras, interpretado, construído. 

Tomar o sujeito do inconsciente como ponto de partida, parece ser um caminho 

possível para aquisição do conhecimento. Esse caminho só é possível porque aquele último 

mantém suas raízes no inconsciente, ao mesmo tempo em que é determinado por ela. Como se 

vê, é um fenômeno ambíguo que se mostra por dois lados: implícito (consciente ou não) e 

explícito. De toda maneira, o conhecimento é, inicialmente, individual e implícito, mas em 

alguma medida, pode ser compartilhado e parcialmente explicitado. 

O pressuposto aqui é de que o conhecimento é, sobretudo, individual e implícito, 

sendo possível somente a partir de uma interpretação do inconsciente. Avançando nesse 

raciocínio, acredita-se que o conhecimento poderá ser explicitado a partir da valorização de 

seus efeitos. Esse tema, o da geração do conhecimento, interessa particularmente a Gestão do 

Conhecimento, porque esta é uma disciplina cujo foco recai sobre o conhecimento explícito, 

articulável pela linguagem. No entanto, ela também reconhece a importância do conhecimento 

implícito detendo-se (em alguns casos) na tarefa de explicitação e geração do conhecimento 

implícito. Daí a relação da Gestão do Conhecimento com a Psicanálise que procura o 

conhecimento inconsciente que corresponde ao implícito. Ambas as disciplinas procuram a 

apreensão de um conhecimento, mas fazem isso por diferentes vias. Esse objetivo comum 

com a explicitação do conhecimento, possivelmente contribuirá para esclarecimento da 

conhecida afirmação de que o mesmo reside na „cabeça das pessoas‟. 

Evidentemente, trabalhar a favor da geração do conhecimento organizacional não 

representa tarefa simples. A dificuldade reside em dois pontos: 1) a inobservalidade direta, 2) 

justificativa da inobservalidade. No primeiro caso, concebe-se o conhecimento explícito como 

a menor parte da mente. Porém, a evidência de algo que não é observável imediatamente e 
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diretamente, não garante sua inexistência. O „inobservável‟ pode estar lá, porém a natureza de 

sua evidência difere dos critérios estabelecidos pela ciência. No segundo caso, a dificuldade 

está, justamente, na pré-suposição de que, se algo está implícito é porque não encontra meios 

para explicitar-se. 

 Entretanto, para o favorecimento do conhecimento do sujeito do inconsciente é 

preciso adequar condições para que ele possa ser acolhido, ou para que tenha um „lugar‟ onde 

possa ser extravasado e significado.  

Ao exemplo do parágrafo acima se tem uma dimensão do processo de análise. Quando 

um sujeito procura uma análise, ele está em busca de acolhimento de suas questões. Isso não 

ocorre somente no intuito de extravasar, mas principalmente sob o aspecto da escuta. O 

sujeito busca alguém, não para ser ouvido, mas para ser escutado no âmago de seu ser, em 

tudo aquilo que ele sabe que há de mais verdadeiro nele próprio. Porém, o conhecimento 

individual só aparece na medida em que há valorização de certo estado caótico, entendido 

aqui como subjetividade. Concomitantemente a isso, é preciso haver disposição em desvendar 

„mistérios‟ inconscientes para que se possa criar possibilidades psíquicas e práticas. Somente 

no encontro do sujeito com uma escuta adequada é que se pode conduzir e ser conduzido num 

caminho de desafios, descobertas e possibilidades. Encontrar recursos práticos para isso 

implica, primeiramente, na produção de um saber que pode ser adquirido através da 

objetivação de aspectos subjetivos.  

A Psicanálise é uma prática que se orienta pela busca de verdades, procurando sempre 

organizá-las e objetivá-las. Entretanto, objetivar, neste caso, não está no sentido 

exclusivamente prático, mas no sentido de reconhecimento de uma dimensão subjetiva e 

implícita que é passível (em alguma medida) de ser apreendida pelo sujeito. Esse processo de 

conhecimento (ainda que seja parcial) da fantasia individual condiciona para cada indivíduo a 

aquisição do conhecimento.  

Neste trabalho, procura-se caracterizar de que maneira o tema da verdade do 

inconsciente se insere no contexto do Programa de Engenharia e Gestão do Conhecimento e, 

em particular, na relação entre o conhecimento implícito e o conhecimento explícito. Devido à 

natureza epistemológica da questão dessa pesquisa, ou seja, como gerir e gestionar o 

conhecimento, esse trabalho enquadra-se numa questão de Engenharia e Gestão do 

Conhecimento. É sabido que o conhecimento pertence a todos os campos de saber, entretanto, 

no caso específico dessa pesquisa o tema da geração do conhecimento, auxiliado pela 

Psicanálise, ganha ainda mais relevância devido à natureza multidisciplinar do Programa.  
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Para tanto, pretende-se estabelecer uma ponte entre a Psicanálise e a Gestão do 

Conhecimento, propondo compreender como a primeira pode contribuir para a segunda. 

Como ponto de partida, considerar-se-á que tudo o que é implícito é inconsciente e tudo que é 

explícito é consciente.  

Através de dispositivos analíticos procurar-se-á contribuir para geração do 

conhecimento que, em princípio, é implícito. Para isso acredita-se necessário adentrar no 

sujeito do inconsciente. Dentro dessa ideia, pode-se questionar também a pretensão definitória 

dos conceitos muitas vezes incorporada pela ciência, que vão de encontro com o conceito 

psicanalítico de inconsciente. Ainda, na via desse conceito, percebe-se uma nova forma de 

pensar que mostra que já não são mais os neurônios que se movimentam, mas as próprias 

ideias. Aqui cabe discussão sobre a „física‟ do inconsciente que se mostra pela lógica da 

fantasia que justifica uma verdade. 

O inconsciente se constrói com bases em uma lógica própria. Tal ponto contribui e 

determina as formas de criação do conhecimento. Este está sustentado em teorias que 

promovem o entendimento da realidade e ao mesmo tempo refletem a realidade inconsciente.  

Desta forma, podemos entender o conhecimento também como atualizações do inconsciente. 

Portanto, pode-se questionar: como a noção de sujeito do inconsciente favorece a geração e 

gestão do conhecimento. 

Este percurso conduzirá a cinco capítulos. O capítulo 2 trata de uma exposição geral e 

rápida sobre os fundamentos teóricos do conhecimento e seu desenvolvimento sob o ponto de 

vista da tendência à racionalidade. Ainda procura demonstrar que, embora haja uma tendência 

das metodologias do conhecimento à negação do lugar do sujeito, este sempre está presente, 

mesmo que não seja anunciado. 

O capítulo 3 apresenta a noção de conhecimento na teoria da Psicanálise. Este capítulo 

não tem a pretensão de analisar profundamente a teoria psicanalítica, mas de trazer a 

dimensão do inconsciente sob ponto de vista das relações do conhecimento (ciência) com os 

saberes dos sujeitos desse conhecimento. Para isso, a noção de sujeito do inconsciente é 

decisiva para uma avaliação da autocompreensão metodológica do conhecimento científico. 

O capítulo 4 focaliza o método interpretativo para desenvolver a linha de raciocínio 

apresentada nos capítulos anteriores. Para isso são abordadas as noções de interpretação na 

hermenêutica e na teoria psicanalítica. 

No capítulo 5 faz-se uma consideração específica do modo como o conhecimento é 

tratado nos campos de produção e organização da Engenharia e Gestão do Conhecimento. 

Procura-se mostrar uma mudança gradativa que começa pela valorização exclusiva do 
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trabalho físico até a valorização primordial do trabalho mental. Isso também é ilustrado com a 

Gestão do Conhecimento que é a área que procura gerir o conhecimento pessoal dentro de 

uma organização. 

Finalmente, no capítulo 6 procura-se indicar, a partir das análises feitas nos capítulos 

anteriores, como a consideração da dimensão do inconsciente e do conhecimento tácito pode 

contribuir para geração e gestão do conhecimento organizacional. A ideia é integrar ao foco 

dado pelo conhecimento do sujeito com uma possível articulação da noção psicanalítica de 

sujeito do inconsciente.  

  

1.3 Método 

 

Para a realização desta pesquisa pretende-se estabelecer uma ponte entre a Filosofia, a 

Psicanálise e a Gestão do Conhecimento. Focalizar-se-á na proposta de compreender como a 

teoria psicanalítica pode contribuir para a Gestão do Conhecimento sob o ponto de vista da 

criação do conhecimento. Com isso em vista, deter-se-á na questão que abrange as duas áreas: 

a geração e a gestão do conhecimento. 

A teoria psicanalítica poderá contribuir principalmente com a noção de sujeito do 

inconsciente e com o auxílio de uma de suas técnicas, a saber, a interpretação. Ainda, 

comparar-se-á com a teoria hermenêutica para corroborar um discurso sobre a construção de 

um saber. Portanto, esta pesquisa será de análise conceitual e de comparação teórica com base 

no corpus de textos e materiais listados nas referências.  

 

1.4 Justificativa  

 

A Gestão do Conhecimento como disciplina é uma área que ainda está em formação. 

Atualmente ela tem uma natureza multidisciplinar fazendo parte dos novos campos de saber 

que estão desenvolvidos como representantes de uma cultura. Assim, a natureza dessa 

disciplina tem procurado estabelecer intercâmbio com outras bases teóricas e metodológicas 

de outras disciplinas a fim de permitir a constituição desse novo campo de saber. Mesmo que 

a Gestão do Conhecimento estivesse estruturada como disciplina, ela não se bastaria em si 

mesma não dando conta de toda a questão que será tratada neste trabalho. Por isso, ela se 

utiliza também da teoria psicanalítica e não da Psicanálise propriamente dita para estruturar 

seu campo de saber. Isso é assim, porque a Psicanálise mesma possui um rigor cuja 

necessidade de uso não se encaixa na Gestão do Conhecimento.  
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O problema da geração do conhecimento faz questão tanto para a Psicanálise quanto 

para a Engenharia e Gestão do Conhecimento a partir de um mesmo ponto – do conhecimento 

individual. Para ambas as disciplinas o conhecimento é subjetivo, mas de alguma forma, pode 

ser objetivado. As duas áreas buscam o conhecimento, embora este assuma limites e 

proporções diferentes entre elas. A Psicanálise parte do geral para o específico propondo-se a 

falar de um conhecimento individual.  Já a Engenharia do Conhecimento parte do específico 

para o geral, propondo-se a falar de um conhecimento universal. As diferentes maneiras de 

conceber e tratar o conhecimento gera paradoxos, aproximações, divergências e 

possibilidades em termos do aproveitamento de seus discursos.  

A hipótese dessa dissertação é de que da maior parte da vida mental (mundo interior) é 

pouco conhecida pelo ser percipiente, sendo inconsciente. Entretanto, acredita-se que há 

meios para formalizá-la e torná-la parcialmente consciente. Espera-se significar certas ideias a 

fim de propiciar um saber sobre um mundo interior e, consequentemente, sobre o mundo 

exterior. Tal processo pode ser facilitado pelo afastamento da pura racionalização, pela 

suposição (por parte do ser) de seu próprio saber, e pela interpretação desse saber. Todos 

esses artifícios são balizados pela possibilidade de „conhecimento‟ psicanalítico de sujeito 

inconsciente. 

O conhecimento do discurso psicanalítico tem estado na origem de muitas críticas de 

cunho epistemológico à Psicanálise. Para a Psicanálise o conhecimento incide sobre as 

possibilidades de cada sujeito – ou seja, parece intervir aí um grau de subjetividade 

incontrolável. Dessa forma, o conhecimento a ser discutido neste trabalho é o conhecimento 

de natureza subjetiva e que a partir dele pode-se construir e/ou sustentar uma zona comum 

entre os sujeitos, denominada de linguagem e sem a qual não se estabelece qualquer 

comunicação com o mundo. Entretanto, mesmo que haja tal comunicação, ela é sempre 

parcialmente estabelecida. Mesmo assim, há uma zona de sustentação possível entre o ser e o 

mundo que pode ser auxiliado através de um campo propício.  

  A teoria psicanalítica ocupa-se principalmente do inconsciente e, de diversas 

maneiras, esta teoria orienta um trabalho no sentido de desvelar as questões dessa natureza. 

Estas questões vão mais além da preocupação exclusiva com a natureza traumática dos fatos 

ao tratar da vida atual de cada sujeito, ou seja, o modo como o sujeito está inserido nos 

diversos grupos e lugares e a partir daí utiliza técnicas como a interpretação, no sentido de 

auxiliar e proporcionar o favorecimento de um tipo de conhecimento que se supõe não sabido.  

Mesmo que o sujeito aceite as intervenções do analista, ainda assim o próprio objeto 

das proposições reguladas pelos critérios de conhecimento da Psicanálise mostra-se esquivo. 
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Ele mostra-se esquivo por uma característica do próprio conceito de inconsciente: o saber do 

inconsciente, embora suposto (como hipótese causadora do discurso), nunca se mostra 

inteiramente.  A relação entre as proposições passíveis de um saber e a sua verificação, em 

Psicanálise, é bastante peculiar. Por quê? Em razão do seu próprio objeto. O objeto da 

Psicanálise tem uma natureza esquiva. Quando se mostra, logo em seguida se vela.  

Nesta dissertação, tratar-se-á de questões relativas ao conhecimento: o conhecimento 

do senso comum, da evidência sensível e da tradição; a pretensão científica acerca do 

conhecimento; o conhecimento do inconsciente, enquanto enunciação que se adéqua ao 

reprimido; o conhecimento da Engenharia e Gestão do Conhecimento que se adéqua em 

grande parte à realidade externa. 

O conhecimento precisa ser estudado na Engenharia e Gestão do Conhecimento 

devido ao fato de que o conhecimento pode ou não embasar as práticas organizacionais 

porque este parte, quase sempre, de uma prática. Assim, a teoria psicanalítica ajuda a mostrar 

que a questão do conhecimento, embora seja objetiva, parte de algo subjetivo porque o 

conhecimento mesmo, sempre parte de uma subjetividade que se propõe a conhecer. O 

conhecimento subjetivo que corresponde ao inconsciente é o conhecimento tácito trabalhado 

na Engenharia e Gestão do Conhecimento. Nesse sentido, também se pretende auxiliar no 

problema da explicitação do conhecimento tácito proposto pela Engenharia do Conhecimento 

e auxiliando-a.  

 

1.5 Limitações e delimitações  

  

Este estudo mostra uma contribuição no sentido de promover uma discussão sobre o 

conhecimento. Procurar-se-á, ainda, encontrar, por meio da noção de sujeito do inconsciente, 

uma zona de discussão possível, no sentido de „resgatar‟ a subjetividade, fazendo-a coexistir, 

de forma harmônica com o conhecimento científico. Pretende-se tratar do conhecimento do 

sujeito do inconsciente e de suas contribuições para a o conhecimento organizacional. Nesse 

sentido, procurar-se-á focalizar o problema da criação do conhecimento organizacional, 

partindo-se da Psicanálise e culminando-se com a Gestão do Conhecimento. 

O tema „conhecimento‟ liga a ciência à Gestão do Conhecimento. O lugar da 

Psicanálise neste trabalho será, justamente, o de oferecer uma escuta de um limite importante 

para a ciência, tendo em vista a noção psicanalítica de que não há conhecimento sem limite. 

Na articulação do conhecimento com a Psicanálise, tem-se a segunda como ponto de partida 

para o conhecimento já que a Psicanálise nasce da prática. 
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Quando se tem em mente o horizonte do conhecimento é preciso conceber que este 

implica, necessariamente, na questão do saber, pois será este que poderá embasar ou não, o 

conhecimento. Tendo em vista que a noção de sujeito do inconsciente está presente na 

questão do conhecimento, procurar-se-á estabelecer uma inter-relação e correlação do 

inconsciente com o conhecimento.  

A pertinência do estudo deste tema, no Programa de Pós-Graduação em Engenharia e 

Gestão do Conhecimento, decorre de sua natureza eminentemente epistemológica. Portanto, 

procuraremos abrir e manter um diálogo construtivo da Psicanálise com a Engenharia e a 

Gestão do Conhecimento. Acredita-se que tal discussão é essencial para a formação de um 

profissional capaz de atuar no ensino, na pesquisa, no desenvolvimento e na disseminação dos 

conhecimentos na academia e nas práticas organizacionais. 

O tema dessa pesquisa insere-se na área de Gestão do Conhecimento por ter a 

preocupação com o desenvolvimento de um estudo que engloba o processo de geração e 

gerenciamento deste ativo. Neste trabalho procurar-se-á ainda, investigar a formalização do 

conhecimento individual e levando-o para o conhecimento coletivo. Há também a 

contribuição acerca da noção dogmática de ciência cultivada pelos cientificistas. Por isso, 

oferecer-se-á um contraponto de abertura para este movimento cristalizado que, quando 

exacerbado, mascara a possibilidade de conhecimento. 

Esta pesquisa não poderia ser realizada noutro programa devido as suas naturezas 

disciplinares. Já a Engenharia e Gestão do Conhecimento, por tratar-se de um programa 

interdisciplinar, acolhe adequadamente o tema desta pesquisa. Esta tratará da explicitação e da 

gestão do conhecimento. Por outro lado, a mesma traz contribuições teóricas relevantes para o 

meio acadêmico/científico e organizacional. 
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2 SABER E CONHECIMENTO  

 

Quando pensamos sobre o mundo, tomamos sempre em consideração o facto de ele estar no local em que 

estaria se continuasse a mover-se como o vemos mover agora. Não nos apercebemos de que ele não se move em 

linha recta, mas curva, e que a sua direção se altera constantemente. 

Rorty  

 

O termo „conhecer‟ origina-se da palavra latina cognoscere. No sentido mais amplo, 

esse termo pode ser definido como o ato ou efeito de apreender ou perceber algo a partir de 

um ser percipiente. Isso significa dizer que conhecer é uma atividade mental do ser que 

responde ativamente a certos estímulos do mundo. Por outro lado, o termo „conhecimento‟ 

indica diversos atributos no pensamento, tais como as ideias, a noção, a informação, o 

discernimento, o autoconhecimento e os perceptos. Desse modo, e em termos estritos, o 

conhecimento é a apropriação de um objeto pelo pensamento. „Conhecer‟ é conhecer a 

realidade objetiva e, assim, dominar essa realidade. Notem que se sugere um 

compartilhamento ou um ponto de compartilhamento com o mundo. O termo conhecimento 

propõe a capacidade cognitiva de um ser que implica numa apreensão – do objeto conhecível 

– que possa ser assegurado e controlado. Entretanto, o alcance dessa segurança e controle de 

um objeto nem sempre ocorre facilmente. A tentativa de apreensão de algum objeto pelo 

pensamento só pode ser motivada pela percepção de um ser sobre algo que lhe falta. Em 

outras palavras, da presença (para um ser) de um peculiar cenário que traga, ao ser, certa 

incerteza. Mas como a incerteza poderia conduzir ao conhecimento?  

Em „Convite à filosofia‟, Chaui (2008) diz que a incerteza na apreensão dos objetos 

traz a sensação de ignorância e de insegurança quando um ser constata que suas crenças não 

dão conta de toda a realidade. Nesse caso, uma fenda no campo das certezas compartilhadas 

se faz presente produzindo a sensação (para um ser) de um “desconhecimento”. Portanto, é a 

incerteza que possibilita a saída da inércia, ou um trajeto de busca em direção a um novo 

objeto. Nessa busca, objetiva-se ter algo que suture o movimento de abertura provocado por 

uma sensação de falta. 

Mesmo que por um lado a busca pelo conhecimento toque na questão da coletividade, 

por outro lado, o conhecimento é sempre uma busca pessoal, mesmo que o que se tenha em 

mente seja a impessoalidade inevitavelmente aclamada no cenário apreensível e controlável, 

proposto pelos diretores do conhecimento. Em última análise, a busca pelo conhecimento é 

pessoal porque quando alguém procura conhecer está (em alguma medida) tentando encontrar 

resposta para alguma questão que se liga (invariavelmente) a uma subjetividade. A motivação 
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para esse processo reside no fato de que algo se mostra para alguém com um brilho especial 

justificando, portanto, um direcionamento para o suposto objeto a ser conhecido. Tal objeto 

„se exibe‟ e ao mesmo tempo, convida a ser decifrado. Nota-se que agora o conhecimento 

mostra outra face – a face do saber. É um conhecimento que ainda não está formalizado 

porque se liga à intuição de um ser acerca de um dado. Sendo assim, o saber funciona como 

instigador para uma apreensão dos objetos pelas facilidades cognitivas de um ser. Mas para 

isso, é necessário haver desejo de saber. 

Destituir-se da posição de arrogância é o caminho necessário a qualquer busca por 

algum tipo de conhecimento. Tomar o mundo (as coisas mesmas e as pessoas) como algo 

acabado aniquila com o desejo de saber de forma a manter a inércia. É preciso pôr crenças de 

lado e acreditar que há algo (um saber que ainda não conhecível) além da evidência, tal como 

mostra Platão no „Mito da caverna‟
1
. Transcender à evidência aproxima o conhecedor de um 

objeto conhecível. Tal processo sempre se mostrou responsável pelo desenvolvimento da 

humanidade sendo sentido como algo familiar, porque representava e representa os seres. A 

procura pelo conhecimento sempre esteve presente na história da humanidade, porém o modo 

como isso ocorreu sempre variou em diferentes contextos e de diferentes maneiras. 

Os primeiros conhecimentos certamente envolviam as necessidades básicas do 

organismo humano porque eram necessários à sobrevivência. Por mais distante que isso 

pareça ser não poderá ser desqualificado porque suscita sua importância naquele cenário, ou 

seja, a importância de um questionamento íntimo que desperta um movimento de busca de 

respostas. Evidentemente tal movimento dos interesses humanos tomou diferentes rumos ao 

longo da história e nas diferentes culturas. Isso possibilitou uma infinidade de observações, 

conclusões e comunicações, que não procede serem mencionadas aqui em suas 

particularidades, mas somente sob o aspecto de suas mudanças porque representadas por uma 

anterioridade.  

Nas próximas seções serão consideradas algumas perspectivas sobre o conhecimento 

que consideram também o ponto de vista da subjetividade. 

 

2.1 Conhecer na perspectiva filosófica 

 

 O estudo do conhecimento tem sido tema central desde os gregos até a filosofia 

moderna. Antes, os primeiros filósofos concebiam uma participação direta e harmoniosa entre 

                                                           
1
 Platão. A república. (Livro VII). 3. Ed. São Paulo: Edufpa, 2000. 
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o intelecto e a verdade – uma verdade vinculada à natureza. Eles consideravam a existência de 

uma autoridade divina que agia sob a razão. Agora, após a filosofia moderna (século XVII), a 

preocupação com o conhecimento ganha especial contorno porque recusa a autoridade divina 

e põe o sujeito no centro do ato de conhecer fazendo emergir a questão „como se pode 

conhecer‟, havendo uma preocupação com uma operação de um método seguro para um 

determinado saber. Devido a isso, o conhecimento passou a ser considerado um pré-requisito 

para a Filosofia e para as ciências. 

Para os filósofos gregos (Sócrates, Platão, Aristóteles), os seres humanos participavam 

de todas as formas de realidade. Consideravam que através do corpo, participavam da 

natureza e através da alma, participavam da inteligência divina (CHAUI, 2008). A energia dos 

homens que atualmente são chamados de filósofos dirigia-se principalmente para o sentido da 

demarcação das atividades face à religião (RORTY, 1998). Entre outras coisas, o que ocorria 

na filosofia antiga era uma necessidade do ser que estava voltada, principalmente, para as 

questões que explicavam o ser através da natureza e da alma. Tal direcionamento estava 

evidentemente vinculado às concepções de mundo existentes que davam tons de harmonia 

entre o intelecto e a verdade. Porém, com a presença do cristianismo, essa harmonia foi 

decisivamente perturbada. 

O cristianismo introduziu uma separação radical para os filósofos antigos. Tal 

perspectiva separou o humano do divino quando afirmou que o erro e a ilusão eram atributos 

da natureza humana. A noção cristã do pecado original cujo homem „mostra‟ o caráter 

pervertido da sua vontade trouxe a ideia de separação entre o homem e Deus. A ideia do 

pecado levou o homem a se separar da inteligência divina e, consequentemente, a perder seus 

laços com a natureza (CHAUI, 2008). 

É interessante notar que, com a crença na harmonia entre natureza e intelecto, o 

problema para os filósofos gregos era explicar o erro, a ilusão e a mentira. Eles concebiam a 

manifestação do verdadeiro como ligadas a uma experiência sensível (sentidos, intelecto). A 

crença no pensamento puro era ligada à natureza. Assim, acreditava-se que o pensamento 

vinculava-se à vontade e, nessa perspectiva, punham a verdade como uma questão de 

consciência. Até aqui, a filosofia não administrava pretensões de juízo. Somente no século 

XIX que ela irá se utilizar de pensamentos capazes de assegurar e transmitir um 

conhecimento.  

A ideia de filosofia, enquanto tema acadêmico nasceu no século XVI com as 

contribuições de Descartes e Hobbes.  Estes não pensavam em si próprios para a apresentação 

de seus temas filosóficos, mas lutavam para que o campo intelectual se assegurasse para 
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Copérnico
2
 e Galileu

3
. Também os filósofos modernos não tinham pretensão de distinguir o 

que faziam de outra coisa que se chamasse ciência (RORTY, 1998). Tal busca por 

conhecimento lança-se no intento de saber como o ser pode conhecer. Com essa questão, 

nasce a filosofia moderna. Para Chaui (2008), os filósofos modernos, divergiam das respostas 

ligadas à fé. Devido a isso, a questão do conhecimento tornou-se o centro da filosofia 

moderna. Enquanto os gregos questionavam a possibilidade do erro, os modernos 

questionavam a possibilidade da verdade, uma verdade pura e transparente que pudesse 

assegurar um conhecimento. O pressuposto da filosofia moderna era o de que a verdade 

poderia ser apreendida pela racionalidade. O questionamento da razão é evocado a cerca de 

um saber verdadeiro. 

A tarefa inicial da filosofia moderna foi a de recusar o poder de autoridades sobre a 

razão. A partir daí, fez-se uma separação entre fé e razão. Concebeu-se a fé e a razão com 

objetivos de conhecimento diferentes e sendo que nem a fé e nem razão se prevalecem entre 

si. Ainda, os filósofos modernos foram os responsáveis pelo início da tentativa de explicar 

como o pensamento e a razão poderiam se tornar mais potentes do que a própria vontade. 

Efeito disso, eles passaram a encontrar formas de controlar a vontade. Sendo assim, o 

problema do conhecimento começou a passar, prioritariamente, pelo exame da capacidade 

humana de conhecer. Portanto, o estudo do intelecto, da razão humana, do entendimento 

ganhou especial importância a partir do século XVII, conduzindo a diversas perspectivas 

filosóficas (CHAUI, 2008). 

As diferenças de perspectivas filosóficas na história da epistemologia e filosofia 

conduziram a diferentes orientações na teoria do conhecimento, a saber: o racionalismo e o 

empirismo. O racionalismo toma a razão em si mesma sem que esta esteja apoiada na 

experiência sensível. Quando o valor e o sentido da experiência sensível entram em cena na 

produção desse modo de conhecer, é sempre dependente de princípios, normas e regras 

estabelecidas pela razão. Nesse caso, a razão se prevalece e controla a experiência sensível. 

Por outro lado, o empirismo fundamenta qualquer conhecimento à experiência sensível. Tal 

orientação preconiza que a experiência sensível é o próprio conhecimento. Nesse caso, essa 

experiência é responsável pela existência mesma das ideias na razão. Portanto, a experiência 

sensível controla a razão (CHAUI, 2008). 

Muito embora haja grandes diferenças entre o racionalismo e o empirismo, e ambos 

partem de premissas opostas, está presente entre eles, um elemento comum – a compreensão 

                                                           
2
  COPÉRNICO, N. Commentariolus, 2. ed., Livraria da Física, São Paulo: Original, 2003. 

3
 STRATHERN, P. Galileu e o Sistema Solar – Em 90 Minutos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.   
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humana como objeto de investigação. Nessa perspectiva Chaui em „A consciência: o sujeito, 

o eu, a pessoa e o cidadão‟ diz que o sujeito do conhecimento passa a ser o objeto do 

conhecimento sendo tomado para a reflexão filosófica. O pressuposto de toda a teoria do 

conhecimento é de que o ser humano é um ser racional e consciente. Nesse caso, supõe-se a 

capacidade humana de conhecer e saber que sabe que conhece, ou seja, uma atitude reflexiva 

que implica numa operação subjetiva involuntária. Sendo assim, a consciência das coisas, 

consciência de si e a reflexão sobre essa consciência se aglutinam numa única operação. Em 

contrapartida, o sujeito do conhecimento não é uma experiência individual como possa 

parecer devido aos aspectos incontrolavelmente subjetivos. O fato é que o sujeito do 

conhecimento percebe (o que traz uma dimensão subjetiva), porém o faz segundo leis, normas 

e princípios de estruturação e organização que valem para todos (CHAUI, 2008). 

Contudo, conhecer sempre é um esforço do homem para compreender a realidade e a 

si mesmo. Com esse intuito tem-se a tradição filosófica que sempre se preocupou com o 

conhecimento articulável pela linguagem formal. Assim, ao longo dos séculos, 

desenvolveram-se principais correntes do conhecimento, a saber: o empirismo e o 

racionalismo. O primeiro defende a aquisição do conhecimento por indução do particular ao 

geral. O segundo defende a aquisição do conhecimento por dedução, do geral ao particular. 

No entanto, parece que este último, por prometer (ainda que implicitamente) a neutralidade e 

controlabilidade absoluta, ocupa um lugar privilegiado no discurso contemporâneo em sua 

articulação com a verdade, com a certeza. É possível verificar isso a seguir. 

 

2.2 A ciência como assepsia emocional 

 

Como uma consequência da filosofia moderna tem-se a distinção do conhecimento 

entre filosofia e ciência. Esta se expressa enquanto técnica e demonstra que facilmente 

consegue reconhecimento. No cerne da operação de reconhecimento de um conhecimento está 

a afirmação da verdade de uma preposição. Este é o fator criterial que condiciona o 

embasamento ou não de um conhecimento. Sendo assim, o que poderia ser concebido como 

verdadeiro nas ciências? A resposta a essa pergunta compõe-se com a tendência de 

supervalorização da representação teórica em detrimento das representações emocionais, a 

saber, teórico-formal genérico que é a característica geral do fazer científico. Entretanto, para 

alcançar a teoria genérica pura se faz necessário eliminar os elementos subjetivos, sobretudo, 

os juízos emocionais. Esse movimento de „assepsia emocional‟ implica um mecanismo 
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psíquico (inconsciente) capaz de evitar a aproximação do sujeito cognoscente com sua própria 

subjetividade.  

Como já mencionado anteriormente, o conhecimento é um atributo do pensamento que 

se dá a partir de uma motivação pessoal. Um campo de interesse insurge para um ente fazendo 

com que este se lance na procura por respostas. Mas o que faz com que as motivações que 

conduzem a dinâmica do conhecimento sejam umas e não outras? A resposta para isso 

começa a se configurar com uma condicionante do conhecimento, ou seja, a verdade como 

um valor (CHAUI, 2008).  

No senso comum a verdade não é problematizada, mostrando-se algo simples porque 

se limita às questões de mera opinião dando, portanto, tons de superficialidade a este tema. 

Mas nos ambientes de produção de saber (e, sobretudo, nas universidades) isso assume 

contornos diferenciados, tornando-se um assunto mais complexo e revelador de sentido para o 

conhecimento contemporâneo. Isso possibilita a entrada numa importante articulação da 

verdade com o conhecimento. Qual verdade seria essa? 

Mesmo afirmando que o conhecimento oculta aspectos que tocam no interesse pessoal 

possa ser algo que gere certo desconforto – prevendo a crítica dos que recusam a ideia de um 

conhecimento pessoal – é necessário fazê-lo. Para Chaui, o conhecimento é orientado por um 

valor. Ele não é um sistema passível de apreensão automática, mas é uma decisão orientada 

por um desejo – o desejo de verdade. Afirmar que o desejo de verdade precede o 

conhecimento propriamente dito, significa dizer que o verdadeiro confere às coisas um 

sentido diferente, de importante saliência.  Porém, essa diferença de sentido existe, somente, 

porque muito antes se estabeleceu um valor criterial que diferencia o verdadeiro do falso 

(CHAUI, 2008).  

 Diferenciar a verdade da falsidade é uma operação realizada muito cedo na vida das 

pessoas. Tal operação se expressa nos sentimentos tão conhecidos de todos os humanos, a 

saber, a confiança e a desconfiança. Esses sentimentos transitam (com intensidade) na relação 

do ser humano com o mundo e por isso, implicitamente, também demonstram a necessidade 

humana em estabelecer relações confiáveis com as coisas que se apresentam. O que decorre 

desse processo são sentimentos que determinarão futuros laços afetivos. 

Mas esse processo pode resultar em duas formas de vinculação, a saber: o 

enfraquecimento dos vínculos, quando há decepção ou o fortalecimento destes vínculos 

quando há confiança. O primeiro caso ocorre quando algo parece falso (para alguém) a partir 

da descoberta que o que se mostra, na verdade, oculta outra realidade. O segundo caso ocorre 

quando algo aparece para alguém como verdadeiro ou cristalino (CHAUI, 2008). É 
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justamente essa certeza pessoal (que é orientada por um valor) diante de um determinado 

objeto, que dará a este o estatuto de verdade e só por isso, será reconhecível. 

O sentido dado, neste caso, para „reconhecimento‟ assume características aristotélicas
4
 

quando o define como um consenso ou consentimento das pessoas diante de uma possível 

prova de opinião. Tal acordo comunitário eleva uma conquista a um status de ser altamente 

provável. É justamente esse movimento de consentimento íntimo que garante o 

reconhecimento de uma questão. 

O reconhecimento de uma questão ocorre com muitas formas de saber, e com muitas 

formas de se fazer ciência tais como ocorre com o racionalismo, o empirismo, o 

construtivismo. Mas para esse estudo não é necessário entrar amiúde nas diferentes ciências, 

bastando tomá-las em seu caráter mais geral tal como fazem Chaui, Dutra e Kuhn, quando 

não estão falando de uma ciência específica. Eles falam da ciência de uma forma mais geral, 

sob alguns aspectos gerais: a sua coerência, sua plausibilidade, sua controlabilidade e 

previsibilidade. Esses são aspectos comuns a todo conhecimento reconhecido como ciência. 

Quando se adentra nos caminhos do conhecimento e as reações que o envolve, não se 

pode deixar de notar o reconhecimento que a ciência ganhou na sociedade ocidental, sendo-

lhe conferida quase que toda a patente do conhecimento contemporâneo. Mas qual elemento, 

de fato, estaria no cerne do fazer científico? 

Para responder a essa pergunta, é preciso primeiramente invocar a noção de ciência em 

seu sentido amplo e não estrito. Em linhas gerais, o fazer científico implica na procura por leis 

universais aplicáveis a objetos particulares as quais sejam o resultado de um trabalho 

intelectual e racional. A racionalidade, manifestada através de procedimentos rigorosos de 

pensamento, liga-se ao valor de verdade atribuído aos objetos estudados. Nesse caso, pode-se 

começar a pensar no valor da verdade ligado à racionalidade dos conhecimentos. 

A ciência depende de coerência ligada a modelos construídos com base na observação 

e experimentação. Ela considera o poder explicativo sobre um fenômeno avaliando sua 

plausibilidade. Ainda, seus resultados devem poder alterar os modelos construídos e os 

princípios de uma teoria e avaliar segundo critérios partilhados e controláveis (DUTRA, 

2003). A verdade para a ciência conduz a operações justificáveis, compartilhadas, controlada, 

e reproduzidas; é um ponto de argumentação, da sustentação teórica. Por isso, somente a 

ciência é o conhecimento do qual se pode dar conta intersubjetivamente. Além do mais, a 

ciência se representa na técnica que tem a racionalização como importante mediação com o 

                                                           
4
 ARISTÓTELES. Metafísica. 
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mundo, e esta „promete‟ autonomia do ser. Para corroborar com essa afirmação, far-se-á 

menção a um mito
5
 grego – „Prometeu acorrentado‟. 

Dentre os diversos mitos gregos, há um em especial que se quer mencionar: o mito de 

Prometeu
6
, que foi acorrentado a um rochedo e teve seu fígado roído por uma águia como 

punição por ter ensinado a técnica aos homens. Esse aprendizado teria os transformado de 

crianças em seres racionais, senhores de suas próprias mentes (GALIMBERTI, 2006). 

O uso da técnica é a possibilidade de autonomia dos homens. A perspectiva que se 

esconde atrás da técnica é a de completa realização. Ainda, ela pode acabar com a perspectiva 

mítico-religiosa em que nasceu.  A intuição refletida no mito grego de Prometeu é perspicaz 

quanto à direção a que esse mito conduz. Entretanto, a mitologia ainda mantinha a sua própria 

visão de mundo, a saber, a ausência de instrumentos nos projetos técnicos necessários à sua 

execução. Isso faz alusão à natureza como a norma, sendo que a constituição das leis e moral 

humana se fundamenta nessa norma. Isso denota uma tendência do homem em se adaptar à lei 

da natureza, modificando a estabilidade dessa última para adaptá-la para si. Esse processo que 

sempre fora praticado pelo homem, o levou a um afastamento de suas origens e 

consequentemente a um afastamento de costumes que criavam e formavam a própria mente. 

Isso só ocorria em um cenário que mostrava a natureza como seu próprio limite e, sendo 

assim, o homem podia identificar suas certezas (GALIMBERTI, 2006). Entretanto, surgiram 

outros horizontes para as certezas do homem ganhar sustentação. 

Atualmente, a natureza deixou de ser o horizonte. Isso é assim porque a natureza 

tornou-se flexível com os instrumentos da ciência e da técnica, de modo que estes últimos 

passaram a parecer mais fortes do que a própria necessidade do ser. Não há mais necessidade 

do ser que se coloque como limite aos projetos da humanidade. Não há mais a percepção de 

limites sobre os projetos humanos. Se o limite não é mais conhecido, não se conhece também 

seus critérios. O que era possível outrora – uma previsão racional do futuro com base no 

passado –, atualmente já não é mais possível (GALIMBERTI, 2006). Naturalmente tal 

mudança de perspectiva de conhecimento, conduz a certa inquietação do ser, uma inquietação 

provocada pelo progresso técnico, pela promessa de impessoalidade. Mesmo assim, tal 

inquietação assume qualidade de ser preferível quando comparada à necessidade do ser. A 

inquietação provocada pelo progresso técnico é muito pequena, comparada à inquietação 

provocada pela morte a qual o homem está sujeito quando considera o campo das 

necessidades.  

                                                           
5 LACAN, J. Seminário sobre A carta roubada. In: Escritos. São Paulo: Perspectiva, 1978. 
6
 ÉSQUILO. Prometeu acorrentado. Rio de Janeiro: Zahar, 2004, p. 981.   
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O homem moderno tem exacerbada necessidade pela técnica. Tal necessidade parece 

implicar no que Freud (1920) nomeou como „princípio de prazer‟
7
 e „princípio de realidade‟. 

Mas de que maneira esses dois princípios articulam-se com a técnica, com a ciência? Ora, o 

organismo humano é regido por dois princípios: o „princípio do prazer‟ e o „princípio da 

realidade‟. O primeiro procura manter o organismo sem tensão; é a busca pelo prazer no 

sentido de evitar a dor causada pela excitação do organismo. Tal princípio é inerente à 

condição humana e deve ser parcialmente reprimido em nome da realidade.  O segundo é uma 

função do eu que se calca nas influências do mundo externo a fim de pressionar as pulsões 

que buscam o prazer. Assim, os desejos são transformados e dirigidos a uma função social de 

maior valor fazendo funcionar a civilização. Tanto o princípio do prazer quanto o princípio da 

realidade direcionam os acontecimentos psíquicos. Assim, pode-se dizer que a ciência e a 

técnica se constroem sob a renúncia ao prazer. 

A renúncia pelo prazer ocorre na medida em que a busca pelo prazer está reduzida à 

medida do princípio da realidade, como ocorre no movimento de tendência técno-científica 

(impessoal). Nesse caso o ser reprime, parcialmente, o „princípio do prazer‟ em detrimento do 

„princípio da realidade‟ quando busca a „neutralidade‟ afastando-se, portanto, de suas 

tendências pulsionais
8
. O ideal científico está a favor do princípio da realidade. Entretanto, o 

ser humano não é somente o princípio de realidade. Este princípio quando exacerbado pode 

motivar mal a ciência. Nessa lógica, o homem da ciência trocou as possibilidades de 

felicidade (que lhe geram desconforto na relação com a cultura) pelas possibilidades de 

segurança despertadas pela esperança do equilíbrio tal como Galimberti comenta acerca do 

mito de Prometeu em „O selo da necessidade‟. Junto com a técnica, Prometeu doa a „cega 

esperança‟. A técnica traz a ideia de resistência aos efeitos do tempo; diferentemente dos 

eventos humanos que estão submetidos à consumação do desvelar o que é permanente e 

cresce a partir de si mesmo e é reconhecido como progresso. Ainda para Galimberti em „O 

remédio para a dor‟, a essência da técnica é a liberdade em relação à natureza. A liberdade em 

relação à natureza tem função de obturar a dor da mente. Sendo assim, basta dominar a mente 

para acabar com a dor. Prometeu doou a técnica aos homens transformando-os em senhores 

da própria mente. Sendo assim, a técnica é pensada como uma racionalidade que permite 

afastar a dor que, de certa forma, é inerente a todo sentimento. 

                                                           
7 FREUD, S. Mais além do princípio do prazer. In: Obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de 

   Janeiro: Imago, 1989. (v. XVII).        
8 A pulsão não tem materialidade, portanto, é uma construção teórica situada na fronteira entre o psiquismo e o    

  somático. FREUD, S. As pulsões e seus destinos. In: Obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de   

  Janeiro: Imago. 1989. (v. XIV). 
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Na noção de ciência, portanto, está a preocupação preponderante com a racionalidade 

em detrimento dos sentimentos. Tal preocupação não pode ser isolada dos grupos que compõe 

uma comunidade científica. Isso faz pensar que o padrão de racionalidade que sustenta a 

ciência, também não deixa de ser um reflexo dos valores sociais. Estes são compartilhados na 

comunidade científica determinando, assim, o padrão de conhecimento preponderante. Além 

do mais, esse padrão se consolida em uma série de realizações, denominadas de „paradigmas‟. 

Isso significa que o cientista estuda modelos do campo de seu interesse e molda-os nos 

fundamentos da ciência (KUHN, 2007). 

Possivelmente, o paradigma contemporâneo, que é determinado e determina 

procedimentos científicos engloba sistema de valores que passam (prioritariamente) pela 

razão (quando se tenta adquirir procedimentos e resultados controláveis). Desse modo, parece 

que, grandes partes dos procedimentos que envolvem a razão brilham de uma forma 

absurdamente especial. Tanto isso é assim que um dos mantras mais repetidos no meio 

acadêmico (em contraposição ao menor sinal de subjetividade) é „isso não é ciência‟. Mas o 

que quer dizer isso, neste contexto?  

É evidente que nesse caso, há uma tentativa de obturar qualquer discussão que suscite 

ares subjetivos acerca do conhecimento. Dessa forma, utiliza-se o autorizado (pela 

comunidade científica) princípio e acaba-se com qualquer discussão mantendo somente o 

valor objetivo, materializável da questão. Continua-se a esperar apreensão das coisas 

objetiváveis e calculáveis de forma que estas ofereçam alguma materialidade prática. Sobre 

isso, conforme Chaui (2008, p. 19), “[...] todo mundo imagina ver a utilidade da ciência nos 

produtos da técnica, isto é, na aplicação dos conhecimentos científicos para criar instrumentos 

de uso, desde o cronômetro, o telescópio e o microscópio até a luz elétrica [...]”. 

Tal afirmação reflete o pensamento da cultura ocidental que costuma considerar a 

validade de alguma coisa como condicionada a sua finalidade prática. Assim, há a 

preocupação exclusiva com a utilidade da ciência aplicada que se manifesta na criação de 

instrumentos de uso com especial relevância. Ainda, tal preocupação constitui-se também 

com a ideia de progresso ligada à ciência. 

É evidente que a ciência fez grandes progressos ao longo da história. Não se pode e 

nem se quer negar, por exemplo, os avanços da física Aristotélica, da experimentação 

matemática Galileuniana, ou a teoria da relatividade de Einstein. Sobre a utilidade da técnica, 

Galimberti relata:  
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[...] sem a ativação de uma técnica capaz de elaborar as condições naturais, o 

homem não teria podido sobreviver [...] o homem não teria podido transformar as 

condições naturais desfavoráveis a algo útil para a sua vida, assim, não teria 

conseguido sobreviver. [...] (GALIMBERTI, 2006, p. 109). 

 

Portanto, todas as ciências, em suas diferentes formas, tiveram e têm sua importância. 

Devido ao progresso que obtido a partir das ciências, vinculou-se (involuntariamente) o 

substantivo „progresso‟ à ciência. 

Os valores do espírito encontram sua raiz na carência biológica e no agir técnico e 

encontram sua solução as quais se pode reduzir a noção de progresso. Entretanto, esse 

progresso não revela, necessariamente, a expansão do espírito humano, mas revela a expansão 

das formas de estabilização. Ele questiona se a estatividade
9
 seria a meta de tantos fazeres 

(GALIMBERTI, 2006). 

A ideia de progresso associada à ciência é identificada facilmente no clichê „a ciência 

é progresso‟.  Pretende-se mostrar a ciência como uma linha contínua de evolução no tempo 

que traz a ideia de progresso. Naturalmente, esse pensamento eleva a ciência a um estatuto 

conferido somente a mais bem-sucedida forma de saber. Além do mais, dá-lhe o grau de 

superioridade em relação a outras formas de saber. Assim, a evolução e o progresso 

pressupõem uma continuidade no tempo cujas causas acumuladas levam a ciência a um 

estatuto de superioridade (DUTRA, 2003). Mas ao mesmo tempo, tudo isso cria um terreno 

arenoso para as outras formas de conhecimento, a saber, os saberes que dizem respeito, não à 

realidade e aos objetos, mas antes ao sujeito. 

Em termos gerais, todas as ciências são „humanas‟ porque resultam da atividade 

humana de conhecer – um conhecer que é essencialmente subjetivo. Mas, a objetividade e 

validade genérica implicam negar o sujeito, que é atitude própria de todo conhecimento. Mas 

a essa tendência a exclusão dos aspectos subjetivos relacionados ao conhecimento e 

valorização dos aspectos objetivos pode estar relacionada a uma dificuldade especial que é 

sentida pelos seres humanos – admitirem sentimentos que conflitam com a cultura.   

   Em seu artigo „Sobre a tendência universal à depreciação na esfera do amor‟, Freud 

(1910) fala da impotência psíquica. Em linhas gerais ele a define como uma tendência (da 

ordem da resistência) à desvalorização na esfera sentimental. Nesse caso, as pessoas tendem a 

depreciar seus próprios conteúdos emocionais. Mas o que significa dizer isso? 

Nos primeiros anos de infância, no que diz respeito ao desenvolvimento afetivo, há 

uma fixação (que dificilmente é superada), do indivíduo em suas figuras parentais. Em algum 

                                                           
9 Em além do princípio do prazer, Freud também fala de um retorno ao inorgânico. FREUD, S. Obras   

   psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1989, p. 220-246. (v. IX). 
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momento, essa fixação choca-se com a cultura quando esta veta a manifestação desses 

conteúdos amorosos dirigidos às figuras parentais. O resultado do choque entre o afeto 

(dirigido ao objeto) e a cultura, resulta numa inibição por parte do indivíduo. Deste modo, no 

desenvolvimento de um comportamento não afetivo, haveria uma influência inibitória desses 

processos psíquicos que, pela repressão, são retirados da consciência de um indivíduo. Na 

sequência, o sentimento (consciente) é retirado da realidade e é substituído pela atividade 

imaginativa (inconsciente) que procura afastar certos sentimentos mnêmicos da vida ativa. 

Sobre isso Freud comenta: 

 

[…] A corrente sensual, que permaneceu ativa, procura apenas objetos que não 

rememorem as imagens incestuosas que lhe são proibidas; se alguém causa uma 

impressão que pode levar à sua alta estima psíquica, essa impressão não encontra 

escoamento em nenhuma excitação sensual, exceto na afeição que não possui efeito 

erótico (FREUD, 1910, p. 188, v. XI). 

 

 Com isso, Freud demonstra que a esfera afetiva permanece dividida em direções 

opostas, onde de um lado está a arte sagrada de amar e do outro lado está a arte profana de 

amar. Com isso em mente, muitas pessoas procuram objetos que não precisam ser alvos de 

manifestações de afeto permanecendo, portanto, numa postura asséptica ao sentimento. Dessa 

forma, podem garantir um cenário protegido das ameaças e podem evitar o retorno do que 

outrora foi reprimido, ou seja, o desejo pelas figuras parentais. 

O material associativo que insurge numa rejeição por parte do indivíduo, é um 

fenômeno mais comum, no mundo civilizado, do que se poderia esperar. No mundo 

civilizado, o comportamento dos homens, de modo geral, traz a marca da impotência 

psíquica. É possível localizar isso na afirmação de Freud (1910, p. 190, v. XI) que “A 

impotência psíquica está muito mais difundida do que se supõe e que certa extensão desse 

comportamento caracteriza, de fato, o amor do homem civilizado”. 

O limite às pulsões humanas, que é colocado pela civilização parece ser um ponto 

inflexível e que ocorre para todos os homens civilizados. É justamente com a entrada na 

cultura e desde muito cedo que se começa a limitar a vida pulsional. Mas especificamente 

sobre o choque entre a vida pulsional e a cultura, Freud (1930) o desenvolve de forma mais 

minuciosa em o „Mal-estar da civilização‟
10

. Entretanto, explorar esse tema mais a fundo é 

algo que não se almeja fazer aqui, bastando que o elemento da impotência afetiva fique 
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 FREUD, S. O Mal-estar na civilização. In: Obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro:   

    Imago, 1989. (v. IX). 
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marcado por ser este o tema que contribui para a compreensão de parte da dinâmica das 

motivações científicas calcadas no princípio de realidade. 

Em realidade, quando a civilização impõe regras e, por isso, não deixa de estar pondo 

limites à satisfação pulsional, ela parece entrar (implicitamente) num delírio de extinção 

completa desses aspectos emocionais que são inerentes à condição humana. Mas isso é algo 

inatingível. Para Freud (1910, p. 195), “[...] o que a civilização pretende fazer deles parece 

inatingível, a não ser à custa de uma ponderável perda de prazer: a persistência dos impulsos 

que não puderam ser utilizados pode ser percebida na atividade sexual, sob a forma de não-

satisfação”.  

Com isso, Freud parece querer dizer que a civilização padece de uma luta inglória (sob 

certo ponto de vista emocional) onde as consequências para o psiquismo representam-se na 

impotência emocional/sexual. Ainda, ele não deixa de argumentar, mesmo que 

implicitamente, de uma dissociação do ego cujo sentimento esperado afasta-se de uma 

realidade resultando numa operação de ocultação da corrente afetiva. 

A partir disso, não se poderia inferir que, em parte, o que acontece com a ciência é na 

verdade uma variação sobre o mesmo tema? 

 A ideia é defender que toda a operação de impotência psíquica mencionada mantém 

uma analogia com a operação (feita pela ciência) de exclusão do sujeito. A ciência exclui a 

subjetividade dos procedimentos e almeja obter respostas objetivas e controláveis sobre a 

realidade. Mesmo que não haja garantias sobre a permanência de uma ciência em sua forma 

inicial, devido a possíveis mudanças em suas bases empíricas, ainda assim ela se prevalece da 

certeza. A ciência quer comprovar algo definitivamente e quer transformar o conhecimento 

numa verdade inquestionável. Ora, esse ideal científico demonstra uma tendência da 

comunidade científica em não contatar com a parte afetiva. Disso se infere alguma motivação 

especial que vai além daquilo que está dito, a saber, alguma hesitação devida a impulsos 

afetivos „proibidos‟. 

Agora se pode avançar um pouco mais na compreensão dos mecanismos de 

subjetivação da ciência. Em realidade, ela parece ser a representante do objeto sexual que 

outrora foi reprimido. Incorre uma incapacidade em desfazer a conexão entre a atividade 

sensual (desejo) e a proibição.  

Se há um valor de verdade que antecede a todo conhecimento, então qual seria a 

verdade que funciona para sustentar a estrutura da ciência em relação no que tange a exclusão 

do lugar do sujeito? Ora, a verdade parece ser a „negação‟ dos aspectos subjetivos. 
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Para corroborar com o aspecto que vem sendo tratado neste texto (no que tange a 

impossibilidade psíquica e que antecede uma forma de esperar e fazer), trar-se-á uma análise 

do ego quanto a suas possibilidades. Em A „dissecação da personalidade psíquica‟, Freud 

(1932) inicialmente situa o ser humano como aquele que sofre de um conflito entre as 

exigências pulsionais e a força no sentido de resistir a estas exigências. Em seguida ele traz 

uma ideia nova que se contrapõe a essa ideia de sujeição do ego que ocorre quando suas 

pulsões (superego) se satisfazem de forma anárquica, independentes umas das outras.  

A ideia defendida por Freud é que o ego pode tomar-se a si próprio como objeto. Com 

isso ele quer dizer que o ego pode tratar-se da mesma forma com que trata os outros objetos 

de conhecimento, podendo também, observar-se, criticar-se e mais outras coisas que possa 

fazer consigo mesmo. 

Segundo Freud (1932), isso seria conseguido através de uma divisão do ego (mesmo 

que temporariamente) quando uma parte do eu se coloca contra a outra parte restante (das 

pulsões) numa estrutura observacional. Ele percebe a observação como sendo um aspecto 

regular da estrutura do eu e sugere a instância pulsional „consciência‟ como sendo separada 

do eu. Ora tem-se vontade de fazer algo, mas não se faz porque não ficaria bem. Ora faz-se 

algo errado e se martiriza. Ou seja: a consciência é uma função do superego. 

Contudo, neste texto Freud (1932) define o eu como um aglomerado de forças sobre as 

quais terá que balancear, mas também considera a capacidade deste de rever seus 

investimentos libidinais, determinando os limites deste excesso quando assume uma postura 

observacional. Seguindo essa linha, ao contrário do que prega o ideal científico, é possível 

pensar no sujeito como objeto de investigação.  

Portanto, ciência pressupõe a certeza de que algo pode ser apreendido totalmente em 

relação à realidade. Desse lado, muitos campos de saber curvam-se aos cuidados de uma 

episteme totalmente positivista que manipulam fenômenos com precisão e rigor. A 

compreensão da pretensão científica reside nos mecanismos de subjetivação da ciência. Este 

demonstra dois aspectos importantes: 1) a explícita pretensão de exclusão do lugar do sujeito; 

2) a implícita pretensão da comunidade científica em negar a corrente afetiva. Assim pode-se 

melhor compreender os motivos ocultos da supervalorização dos aspectos impessoais em 

detrimento dos emocionais tratados na comunidade científica. Mas o método que exclui o 

sujeito para a aquisição do conhecimento não é o único. O conhecimento concebe o sujeito, 

porém não o concebe de acordo com os critérios científicos.  

A ciência precisa existir porque ela serve, mas não para tudo! O ideal científico em si, 

não representa um problema para o desenvolvimento do conhecimento. O que não precisa 
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acontecer é a ciência ser tomada como a única forma de saber, sob o risco de invalidar as 

demais formas de conhecimento. Quando se tenta absolutizar, ao mesmo tempo deixa-se de 

fazer ciência porque crer que haja uma ciência que comprova algo definitivamente transforma 

o conhecimento numa verdade inquestionável. Isso estaria contra ou a favor do 

conhecimento? 

Aqui o objetivo foi o de admitir que conclusões como as referidas sugerem novos 

objetos para reflexão e talvez novos encaminhamentos para o que foi considerado 

isoladamente. Todo ramo do saber traz um domínio de sentido que, necessariamente, traz 

suposições ontológicas. É a partir dos conceitos ontológicos que se faz uma redução aos 

conceitos epistemológicos. A ciência não é a única forma de se obter conhecimento, mas 

parece ser a única de obter reconhecimento. 

A luz do que foi exposto acima, ou seja, o convite ao resgate do sujeito procurar-se-á 

mostrar na próxima sessão, o aparecimento do sujeito no âmago de um discurso racionalista. 

Nas entranhas do pensamento racionalista paradigmático – o cogito ergo sun é tantas vezes 

lembrado servindo-se de critério para o qual todos os demais pensamentos deveriam ser. 

Procurar-se-á mostrar que, ironicamente, o aparecimento do sujeito está mais vivo do que 

nunca no discurso daquele que é considerado o maior racionalista moderno – René Descartes. 

A seguir, verificar-se-á isso mais detalhadamente. 

 

2.3 O inevitável aparecimento do sujeito na dúvida metódica cartesiana 

 

 René Descartes (1979) foi considerado o pai da filosofia moderna. Ele tentou obter os 

fundamentos da ciência porque queria conceber o conhecimento científico como algo 

possível. Por isso, ele escreveu „Meditações‟ e „O discurso do método‟ que foram suas obras 

mais famosas, onde o leitor é convidado a tornar-se o sujeito do texto, passando por fases 

consecutivas, da dúvida ao esclarecimento. Mas para isso, o leitor tem que ser um „eu‟ puro. 

Em „Meditações‟ a questão principal de Descartes foi saber se havia um método seguro para 

se obter e acumular conhecimento. Com isso em mente, Descartes procurou um método de 

investigação a partir do qual pudesse saber algo com certeza. Embora a aposta de Descartes 

esteja na certeza do conhecimento, a questão dele é a da existência do mundo. 

Para Descartes o mundo é construído de maneira tal que o homem é capaz de obter 

conhecimento a respeito dele. Por isso, Descartes é racionalista já que pensa que as 

propriedades racionais do mundo e da mente, podem ser descobertas por intermédio da 
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reflexão. Ele diz que as experiências são necessárias para distinguir entre uma maneira de 

explicar a natureza das outras maneiras.  

Descartes diferencia a certeza da verdade. Para ele a certeza é um estado de espírito, 

ao passo que a verdade é uma propriedade das preposições que, normalmente, diz respeito à 

maneira como as coisas se encontram no mundo exterior tal como se almeja no ideal do 

científico. Ele acredita que somente quando se possui fundamentos para a certeza, pode-se 

saber que se detém a verdade. Sendo assim, para Descartes a busca pela verdade envolve a 

busca pela certeza que, em última análise, envolve um eu. 

Descartes procura por um eu puro. Sua regra fundamental é não aceitar algo do qual se 

possa alimentar a menor dúvida como sendo algo verdadeiro. A existência  dessa regra é 

colocada por Descartes para obtenção dos fundamentos da ciência já que ele acredita que o 

conhecimento científico é possível. Essa crença o levou a famosa dúvida cartesiana – a dúvida 

como método.  

O método utilizado por Descartes é o da dúvida metódica. Esta não é radical, mas 

almeja adquirir certeza. A partir desse método, saem os argumentos cartesianos que, vinculam 

a função representativa das ideias à tese da realidade objetiva. A tese de Descartes é de que há 

duas substâncias: corpo e mente. Ao longo das „Meditações‟, essas substâncias são mediadas 

por três juízos verdadeiros da existência: 1) eu sou; 2) Deus existe; 3) os corpos existem. 

Nessa linha, propõe „desfazer‟ o mundo e depois repô-lo. 

A dúvida metódica propõe a dúvida diante de qualquer certeza. Para desenvolver este 

método Descartes precisou suspender toda crença que tinha adquirido até o momento: a 

crença no que lhe disseram; o que lhe disse a tradição. Fazendo isso Descartes começa a 

esvaziar o espírito de todas as suas crenças, afastando tudo aquilo em que pudesse ver a 

menor dúvida. Ele faz isso porque não está seguro de suas certezas. Essa é a estrutura e a 

aposta dele. 

Após suspender todas as suas crenças, o que lhe resta é o seu sentimento sobre as 

coisas; ele percebe coisas e vê coisas. A partir daí, Descartes diz que também se pode duvidar 

dos sentidos porque estes enganam. Sendo assim, 

 

Tudo o que recebi, até presentemente, como o mais verdadeiro e seguro, aprendi-o 

dos sentidos ou pelos sentidos: ora, experimentei algumas vezes que esses sentidos 

eram enganosos, e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos 

enganou uma vez (DESCARTES, 1979, p. 86). 
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Após usar o argumento do erro dos sentidos, Descartes usa o argumento do sonho. 

Nesse argumento ele propõe duvidar da certeza de que esteja desperto, em outras palavras, ele 

questiona a possibilidade de estar sonhando. Com base nesse argumento, Descartes pode não 

ter certeza de que está desperto ou que percebe o que quer que seja. Nesse caso, ele questiona 

seu saber em detrimento da certeza de um conhecimento. Ele quer saber como pode ter 

certeza de que, no momento em que está percebendo, não está sonhando. Isso é demonstrado, 

na passagem a seguir: 

 

Quantas vezes ocorreu-me sonhar, durante a noite, que estava neste lugar, que estava 

vestido, que estava junto ao fogo, embora estivesse inteiramente nu dentro de meu 

leito? Parece-me agora que não é com olhos adormecidos que contemplo este papel; 

que esta cabeça que eu mexo não está dormente; que é com desígnio e propósito 

deliberado que estendo esta mão e que a sinto: o que ocorre no sono não parece ser 

tão claro nem tão distinto quanto tudo isso. Mas pensando cuidadosamente nisso, 

lembro-me de ter sido muitas vezes enganado, quando dormia, por semelhantes 

ilusões. E, detendo-me nesse pensamento, vejo tão manifestadamente que não há 

quaisquer indícios concludentes, nem marcas assaz certas por onde se possa 

distinguir nitidamente a vigília do sono, que me sinto inteiramente pasmado: e meu 

pasmo é tal que é quase capaz de me persuadir de que estou dormindo 

(DESCARTES, 1979, p. 86). 

 

Em seguida, Descartes parte rumo à dúvida mais extrema – imagina um espírito 

maligno cuja única intenção seria enganá-lo o mais que pudesse. O espírito maligno é uma 

entidade onipotente que tem poder sobre tudo. Ele questiona que, uma vez que haja tal 

espírito, talvez não houvesse algo que esse espírito não pudesse enganá-lo. Daí ele estende 

sua dúvida às pessoas e às coisas quando quer saber se as pessoas ou tudo aquilo em que ele 

pensa também é um engano. Ao mesmo tempo, Descartes percebe que tem a ideia deste Deus, 

a ideia de um Deus enganador. Ele conclui que mesmo esse Deus, não poderia lhe enganar de 

que quando estava pensando (mesmo enganado) ele existia. Então Descartes começa a 

recuperar essa ideia dizendo que não pode se enganar de que pensa num Deus enganador. 

Essa ideia é certa! Concluiu daí que tem várias ideias, ainda que possa estar enganado. 

Percebeu isso, porque quando pensa numa ideia, ela era verdadeira enquanto ideia. Por isso, 

Descartes tem certeza de que esse Deus existe; existe enquanto ideia. 

A ideia de uma entidade poderosa e suficientemente boa também é questionada por 

Descartes. Ele diz que também tem a ideia de uma entidade boa (Deus) e esta não poderia ser 

enganadora porque era boa e perfeita. Assim, a ideia de perfeição exclui a possibilidade de 

que esse Deus seja enganador. Nesse ponto, Descartes exclui a ideia do demônio dizendo que 

o Deus é bom. Se não fosse assim, isso também seria uma imperfeição. Portanto, até aqui essa 
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é a certeza – uma certeza sobre a ideia. Notem que o pensamento de Descartes vai tomando 

forma a partir das certezas de suas ideias. 

O passo seguinte de Descartes foi questionar a sua própria dúvida. Aqui a questão 

lançada por ele foi: será que posso duvidar de que estou pensando que estou duvidando? Daí 

aparece a primeira certeza de Descartes – a certeza de que duvida. Portanto, ele não pode 

duvidar de que não está duvidando. E a partir da certeza de que ele duvida, irá concluir que 

existe.  Daí a máxima de Descartes: “penso, logo existo”. É a certeza do cogito da reflexão. 

Desta forma, 

 
[...] verifico aqui que o pensamento é um atributo que me pertence; só ele não pode 

ser separado de mim. Eu sou, eu existo: isto é certo, mas por quanto tempo? A saber, 

por todo o tempo em que eu penso; pois poderia ocorrer que, se eu deixasse de 

pensar, deixaria ao mesmo tempo de ser ou de existir (DESCARTES, 1979, p. 94). 

 

 Descartes descobre que é impossível não adquirir certeza. O ponto em que a dúvida 

cessa é a reflexão de que ele próprio está empenhado em pensar. A partir daí que Descartes 

associa o “penso, logo existo”. Para ele, pensar era todo modo de experiência consciente. 

Até aqui, Descartes tirou o corpo, os sentidos e permanece nas ideias. 

O decisivo em Descartes está na sexta meditação quando percebe que alguns 

pensamentos passam pelos sentidos. Para Descartes o ser homem é um ser com corpo. Um ser 

que tem várias ideias que não provém do pensamento (frio, fome, etc.), e estas vêm das ideias 

sensíveis. Aí ele precisou voltar ao ponto inicial de seu pensamento e recuperar o mundo 

sensível. O seu argumento defende que precisa do corpo porque este é sua mediação. Segundo 

Galimberti (2006), para Descartes o termo „existir‟ assume dois significados importantes: 1) 

existência como coisa e 2) existência como consciência. Para ele, o corpo é concebido pelo 

intelecto e não pela materialidade. Assim, 

 

E embora, talvez (ou antes, certamente, como direi logo mais), eu tenha um corpo, 

ao qual estou estreitamente conjugado, todavia, já que, de um lado, tenho uma idéia 

clara e distinta de mim mesmo, na medida em que sou apenas uma coisa pensante 

inextensa, e que, de outro lado, tenho uma idéia distinta do corpo, na medida em que 

é apenas uma coisa extensa e que não pensa, é certo que este eu, isto é, minha alma, 

pela qual eu sou o que sou, é inteira e verdadeiramente distinta do meu corpo e que 

ela pode ser ou existir sem ele (DESCARTES, 1979, p. 134).  

  

 O cogito de Descartes, coloca o corpo e o mundo enquanto representados e, portanto, 

fazendo parte da alma que os representa. Na alma se estabelecem as representações do corpo e 

do mundo. A alma aparece como o limite extremo da presença. Nesse caso, não é uma alma 
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presente num corpo e este último no mundo, mas o corpo e o mundo na alma através da 

representação que a alma faz deles, seguindo os métodos em que a construção do saber se 

estrutura (GALIMBERTI, 2006). O argumento sobre novo modelo de alma aparece, 

 

Dado que os sentidos, às vezes, nos enganam, quis supor que nenhuma coisa era 

aquilo que eles nos fazem imaginar. [...] mas logo depois percebi que no ato mesmo 

em que eu quis pensar assim, que tudo era falso, era necessário que eu, que pensava, 

fosse alguma coisa. E observando que essa verdade – penso logo existia – era firme 

e certa, afastando toda a hesitação proveniente dos golpes mais extravagantes dos 

céticos, julguei poder aceitá-la sem escrúpulos como o primeiro princípio da 

filosofia que eu buscava. Depois, examinando atentamente o que eu era, via que 

podia fingir que não tinha um corpo e que o mundo não existia, nem o lugar em que 

eu me encontrava, mas não podia fingir que eu não existia; ao contrário, pelo fato 

mesmo de pensar e duvidar da verdade das outras coisas seguia-se com grande 

evidência a certeza de que eu existia (DESCARTES apud GALIMBERTI, 2006, p. 

120).  

 

 Ele separa mente e corpo. Em primeiro lugar, considerou o plano das ideias do 

pensamento (do cogito). Ele sabia que pensava e existia enquanto coisa pensante. Tinha várias 

ideias: ideias puras; relação entre as ideias e as ideias que não se originavam no pensamento 

porque provinham da experiência. Em segundo lugar, Descartes considerou ter um corpo. Ele 

se entendeu como uma coisa pensante com um corpo e por isso mesmo é que podia conhecer 

objetos sensíveis.  Sendo assim, o homem era concebido num entrelaçamento entre ser duplo: 

matéria e pensamento. O ser do ser humano é a relação corpo espírito ou um ser pensante que 

tem um corpo. 

 Diante do exposto acima se pode pensar que, por um lado, mesmo que o método da 

dúvida metódica objetivasse adquirir certeza e implicitamente estivesse excluindo o sujeito de 

toda a operação metódica, por outro lado, ele não deixou de fazê-lo. Na medida em que o 

cogito se estabelece nas meditações, ocorre algo interessante do ponto de vista subjetivo. 

Descartes alarga as fronteiras do cogito, passo a passo, através da experiência mental. 

Ele demonstra que embora se possa estar certo de proposições, toda a inferência que se possa 

fazer a partir daí, está sujeita a erro e delas não se pode dizer que são incontestáveis. A 

exemplo disso, não se pode duvidar de que neste momento estou tendo a experiência de 

escrever este texto, mas isso não garante que exista um mundo exterior a mim, com objetos 

que existam independentemente da minha experiência. Sendo assim, não se pode inferir um 

mundo concreto com base numa experiência própria ou um conhecimento em seu sentido 

estrito. Exatamente por isso, Descartes tira o foco da realidade objetiva e examina seus 

pensamentos. 
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Descartes propõe chegar ao ponto em que nada reconhece, a não ser o conteúdo de sua 

própria consciência por lhe ser a única coisa disponível. Ele demonstra que mesmo que haja 

um mundo exterior (que lhe foi dado por Deus) há também um eu que observa esse mundo. 

Aqui ele descobre que é possível refletir a partir da percepção dele próprio e de todo o resto, 

exceto esse próprio ato de pensamento. E disso decorre que o eu deve irredutivelmente ser 

pensado. Sendo assim, ele pode conceber-se existindo sem um corpo, mas de maneira alguma, 

sem uma consciência consciente. É o princípio da subjetividade que aparece aqui e se 

configura com a análise das ideias. 

As ideias, para Descartes, são modos de pensamento, e todos os outros modos 

envolvem as idéias. No entanto, elas não pressupõem qualquer modo. Se a expressão 

„perceber x‟ significa ter a ideia de x, isto é, percebe, designa a faculdade de produzir ideias 

com base num saber. A percepção tem uma prioridade sob a vontade, pois todo modo de 

vontade pressupõe uma ideia. 

A tese cartesiana é de que os objetos imediatamente percebidos pelo espírito não são 

as coisas em si, mas as próprias ideias. Essas têm dupla função: tomam o sujeito consciente de 

seus atos de consciência e exibem objetos no pensamento. Toda a ideia é uma ideia de um 

objeto. O que a ideia representa na consciência não é uma aparência, mas uma coisa. O objeto 

da ideia existe como objeto no pensamento. Ele tem uma realidade objetiva. Mas essa 

realidade é a realidade de ele existir como objeto: ele está na consciência, no lugar de outras 

realidades. Portanto, toda a ideia visa uma realidade e isso a torna uma autêntica 

representação. 

De fato, pela mera análise da noção de representação, infere-se que toda a 

representação representa alguma coisa. Assim, também por mera análise da noção de ideia 

infere-se que toda a ideia é a ideia de alguma coisa. Não há, pois ideia sem ideato. Mas disso 

se seguiria que toda a ideia é uma realidade (ainda que objetiva)? Se a representação, por ser 

representação, representa alguma coisa, o que é representado seria uma realidade (ainda que 

objetiva)? 

 A realidade aqui é somente a da certeza, exposta através da enunciação da 

transparência reflexiva do cogito. O verdadeiro argumento de Descartes é ontológico porque 

sua questão está dirigida à existência do eu. O cogito é puro pensamento e autoconsciência. 

Nele Descartes diz que é um eu que percebe e se percebe percebendo, ou seja, ele é um ser  

consciente. É o princípio de subjetividade que aparece aí, na figura da autoconsciência, como 

o princípio mesmo da razão. Na frase como „e se eu duvidar de que eu estou acordado‟ o eu 

abarca, ao mesmo tempo, o sujeito e o objeto fazendo uma operação de autorreferência. 



40 

 

O problema fundamental de Descartes era o da garantia. Ele pensava que propriedades 

fundamentais do mundo e da mente podiam ser descobertas por intermédio da reflexão. Para 

ele o mundo está construído de maneira tal que o homem é capaz de obter conhecimento a 

respeito dele através da certeza, por isso ele era um racionalista. Isso o levou a famosa dúvida 

cartesiana – a dúvida como método. A dúvida é metódica somente para adquirir certeza, mas 

ela não é radical. Descartes se centrava na razão e, a partir daí traz o sujeito da razão, ou seja, 

o sujeito consciente de si, de uma consciência transparente a si mesma porque fundada em 

relações verídicas. Ter como única certeza a dúvida do ser humano demonstra que o eu está 

no centro de sua reflexão quando mostra um eu que se descobre. 

Portanto, foi Descartes o responsável pela pergunta: “como posso conhecer?” A partir 

dessa pergunta ele tornou-se o responsável involuntário pelo o aparecimento do sujeito na 

ciência moderna. Entretanto, o lugar do sujeito é intencionalmente trabalhado pela Psicanálise 

sob o aspecto do que se pode conhecer.  
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3 SABER E CONHECIMENTO NA PSICANÁLISE 

 

Uma verdade oculta sob um belo engano. 

Dante Alighieri 

  

 Todos os campos de saber começam com a pretensão de obter um ideal científico. Eles 

iniciam suas investigações tendo presente no espírito a tentativa de transformar o 

conhecimento em algo palpável, materializável, que obtenha fundamentos da realidade 

factual. Alguns desses campos de saber mantêm esse ideal, como meta e outros se afastam 

dele como é o caso da Psicanálise, na medida em que esta se contrapõe ao conhecimento 

científico clássico, cuja preocupação preponderante é com a verdade da realidade. Seu 

direcionamento volta-se para o conhecimento da realidade psíquica. Por isso mesmo ela se 

diferencia da concepção clássica de conhecimento a qual pressupõe o ser humano como um 

ser exclusivamente consciente. 

O pressuposto de toda a teoria do conhecimento é de que o ser humano é um ser 

racional e consciente. Nessa pressuposição valoriza-se a capacidade humana de conhecer e 

saber que sabe que conhece. Sendo assim, a consciência das coisas, consciência de si e a 

reflexão sobre a consciência se aglutinam numa única operação que confere poder de análise a 

um indivíduo (CHAUI, 2008). Para Galimberti, a dúvida nasce da descoberta da oposição. 

Essa descoberta marca o nascimento da consciência, „com-ciência‟, que significa o debate 

entre um e outro. 

Para a teoria do conhecimento, a consciência é um fenômeno de atividade sensível e 

intelectual cujo poder de análise está preponderantemente presente. Tal poder implica na 

compreensão, na representação de ideias e interpretação dirigida pelos juízos. Então, a 

expressão da consciência de um indivíduo demonstra (subliminarmente), por parte do 

indivíduo, um entendimento sobre si mesmo e sobre o mundo (CHAUI, 2008).  

 Evidentemente que o poder de compreensão e entendimento, que estão presentes nas 

teorias do conhecimento, diz respeito somente a um entendimento fundamentado na realidade 

observável. Onde, por um lado um objeto se mostra para um observador e, por outro lado, o 

observador pretende se dirigir a esse objeto a partir de um lugar neutro. Ambos os lados 

dizem respeito aos aspectos conscientes. O acento recai sobre as questões „impessoais‟ e isso 

difere da consciência psicológica. 

A consciência psicológica é individual. Ela é formada por um conjunto de vivências 

que envolvem o sentimento de identidade do ser humano. Nesse caso, está presente uma união 

dos estados psíquicos e corporais, ao mesmo tempo em que há uma percepção desses estados, 
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fazendo com que um indivíduo tenha uma sensação de identidade (CHAUI, 2008). O fato de a 

consciência psicológica trazer aspectos de uma subjetividade (sentimentos, percepções, 

vivências) faz com que ela perca a dimensão impessoal. Esse fato não a torna muito útil ao 

que Chaui chama de sujeito do conhecimento, na direção do sujeito da ciência. 

A concepção de sujeito do conhecimento não pode estar baseada numa experiência 

individual, haja vista que o sujeito do conhecimento as considera segundo leis, normas e 

princípios de estruturação e organização que valem para todos (CHAUI, 2008). O interessante 

nesse caso é que o sujeito do conhecimento não se utiliza da consciência individual porque 

esta não pode ser generalizada, utiliza-se dos aspectos da consciência que se pressupõe que 

possam ser generalizáveis, como a faculdade de compreensão que engloba aspectos 

controláveis. Contudo, a consciência mesma nem sempre pode ser controlável. 

A consciência nem sempre está alerta suscitando a ideia de que comporta graus. 

Diversas vezes pode-se perder a consciência de sensações físicas ou até mesmo a psicológica. 

Quando, por exemplo, sente-se a dificuldade em perceber um órgão, um lugar ou a origem da 

familiaridade com uma pessoa. Ainda, quando se devaneia ou se sonha, ou seja, operações 

mentais complexas nas quais se perde a consciência do que está à volta, mesmo no estado de 

vigília (CHAUI, 2008). Pensar nas alterações e limites da consciência, inevitavelmente 

conduz ao pensar no inconsciente. Afinal, o que a consciência pode conhecer? O 

conhecimento envolve somente os aspectos conscientes? 

As respostas para essas perguntas podem ser auxiliadas pela Psicanálise porque esta 

teoria traz uma nova perspectiva para a questão do conhecimento humano – a saída do olhar 

exclusivo para a consciência e a entrada de um olhar inclusivo também para o inconsciente.  

 

3.1 Inconsciente 

 

Como ja foi visto anteriormente, a consciência é um estado reflexivo que implica na 

percepção de fenômenos físicos ou mentais. É dela que se valem as teorias do conhecimento, 

em seu sentido estrito. Entretanto, para a Psicanálise, a consciência não é o único objeto de 

estudo. A prática psicanalítica levou ao entendimento de que a percepção de uma presença 

numa consciência pode ser facilmente substituída por um estado de ausência desta percepção, 

ou uma ausência da possibilidade de cohecimento tal como é entendido nas teorias da 

consciência. E esse estado de ausência Freud (1976) nominou de inconsciente. Assim,  
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O mais antigo e o melhor significado da palavra “inconsciente” é o significado 

descritivo. Denominamos inconsciente um processo psíquico cuja existência somos 

obrigados a supor – devido a algum motivo tal que o inferimos a partir de seus 

efeitos – mas do qual nada sabemos. [...] (FREUD, 1976, p. 75, v. XXII). 

 

Como se vê, Freud (1976) é obrigado a conceber a existência do inconsciente devido 

as suas implicações, a saber, as „formações do inconsciente‟
11

 (chistes, lapsos, sonhos e 

sintomas). Os efeitos do inconsciente denotam um grau da consciência como consciência 

passiva e consciência vivida não reflexiva. 

Isso é assim porque as formações do inconsciente são „involuntárias‟, fazendo supor 

certa passividade da consciência em relação a essas formações. Portanto, pode-se dizer que o 

ser humano vivencia níveis (nível consciente e nível inconsciente) de consciência que se 

alternam dinamicamente ao aparecerem ou desaparecerem de um mesmo campo fenomenal. 

A partir de então o inconsciente e, portanto, o ato de conhecer começam a se estruturar como 

uma instância paradoxal. O conhecimento que envolve aspectos da consciência já não domina 

mais a cena. 

Devido à aparência paradoxal (que vela e desvela) da consciência, pode se pensar que 

a maioria dos processos conscientes só o é, num breve espaço de tempo, para retornarem 

facilmente ao inconsciente (FREUD, 1976). Nesse caso, o inconsciente retira a garantia do 

consciente fazendo este ocupar um lugar provisório quando o conteúdo consciente pode-se 

tornar plenamente inconsciente. Portanto, de certa maneira, o inconsciente prevalece sobre a 

consciência. Notem que mesmo que a parte consciente corresponda à menor parte da vida 

mental de um ser, ainda assim, este ser possui um direcionamento, ou seja, ele existe e 

acontece apesar de um cenário que foge a qualquer garantia pela apreensão dos objetos e 

intenções. 

A consciência corresponde apenas a uma pequena parte da vida psíquica. É 

interessante notar que na primeira tópica freudiana o „eu‟
12

 foi mencionado como estando 

ligado à „consciência‟. O „eu‟ aparecia identificado à consciência sendo uma função vinculada 

ao princípio da realidade. Somente mais tarde Freud (1923) irá ligar o „eu‟ a uma série de 

mecanismos mais complexos, sendo que estes passam pelo paradoxo consciente x 

                                                           
11

 São atos carregados de sentido que fazem parte da vida psíquica e podem ser identificados como formação de  

    sintomas. FREUD, S. Conferência XXIII – os caminhos da formação dos sintomas. In: Obras psicológicas 

    completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1989. (v. XVI). 
12 Neste caso, o uso do „eu‟ tem valor de instância psíquica, sendo fiel a Freud e não a sua tradução pelo termo    

    „ego‟. 
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inconsciente fazendo aparecer o sujeito
13

 do inconsciente. Aqui, o eu perde a dimensão estrita 

de assujeitado indicando certa autonomia. 

A partir de 1920, Freud estabelece uma diferença radical entre o sujeito do 

inconsciente e a organização do eu, naquilo que foi chamado de segunda tópica freudiana. 

Essa diferença está no cerne dos aparentes contrários do aparato psíquico – „princípio do 

prazer‟
14

 e „princípio da realidade‟. No „Seminário 2‟, Lacan (1954) comenta que Freud nunca 

acreditou que o princípio da realidade não implicava no princípio do prazer. Para ele, quando 

se obedece à realidade é porque o princípio da realidade é um princípio de prazer, mesmo que 

este seja retardado. O contrário também é verdadeiro; se existe o princípio do prazer é na 

relação com certa realidade psíquica. 

Com essas perspectivas – as duas contraposições, entre realidade e prazer e do 

consciente e inconsciente – a Psicanálise favorece uma entrada na concepção de um tipo de 

conhecimento que não engloba as identificações que são próprias do eu
15

. Sendo assim, pode-

se dizer, em linhas gerais, que o conhecimento na Psicanálise envolve duas partes, a saber, 

conhecimento referencial e conhecimento não referencial ou textual. Sendo que a aposta da 

Psicanálise é de que o conhecimento mesmo se associa muito mais a um conhecimento que 

não possui referente nem referência a um saber. É um conhecimento que parte do inconsciente 

e não da consciência contrapondo-se ao modo de conhecimento clássico. 

O conhecimento clássico é associado a um saber referencial
16

 que pressupõe uma 

estrutura de saber e este é próprio da ciência. Entretanto, o conhecimento assume diferentes 

perspectivas quando enunciado sob o ponto de vista psicanalítico. Para a Psicanálise, ele pode 

ser visto como constituído pelo saber referencial, mas especialmente pelo saber textual
17

. O 

saber textual refere-se ao que foi chamado por Freud de „saber insabido‟ e corresponde ao 

inconsciente. Esse saber não tem referente, não é palpável e é de natureza subjetiva, portanto 

não está pronto, necessita ser construído. Somente esta operação de construção, com outro, 

permite sua objetivação. Por outro lado, o saber referencial depende diretamente do referente, 

é palpável, empírico e objetivo e que se contrapõe à Psicanálise. 

A Psicanálise não é essencialista, sua técnica não procura o saber enquanto 

representante de um conhecimento sobre algum referente, mas o saber que tem importância 

                                                           
13

 O termo „sujeito‟ é usado aqui com o significado que indica Lacan, como de sujeição ou ao inconsciente ou   

    dominação deste em relação à consciência. 
14

 Princípio inconsciente que denota a importância capital dada ao desejo em detrimento da realidade. 
15

 Neste caso o „eu‟ é o mesmo eu postulado na primeira tópica freudiana. Este aparece ligado à consciência.  
16

 LACAN, J. Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista. In: Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge 

    Zahar, 2003. 
17

 LACAN, J. Ibidem. 
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para um sujeito, que, mesmo partindo de um saber desconhecido, inconsciente e sem 

referente, pode vir a tornar-se consciente. Uma vez que isso seja conseguido, significa que as 

forças que o impediam de chegar à consciência (resistências) foram quebradas. 

  Portanto, na perspectiva psicanalítica a orientação passa pela noção de inconsciente, 

afastando-se parcialmente da parte psíquica consciente tal como concebem os demais campos 

de saber. Avançando nessa perspectiva (da noção de inconsciente), Freud formulou sua 

primeira teoria sobre a sedução, em cujo substrato reside algo como que de uma teoria do 

conhecimento. A seguir, será vista essa possibilidade de correspondência. 

 

3.2 Do encaminhamento científico ao saber psicanalítico 

 

Ao longo de sua vida, Freud foi aprimorando e aperfeiçoando o seu modelo teórico na 

busca pelo conhecimento. Inicialmente ele tentava isso procurando critérios estabelecidos e 

passíveis de objetivação. O ponto de partida da teoria de Freud foi o da histeria, a partir do 

qual pôde construir as grandes linhas gerais do modelo do funcionamento psíquico. Suas 

teorias foram pensadas a partir da noção de inconsciente que inicialmente parecia estruturar-

se com base numa referência externa e posteriormente estruturou-se com base numa 

referência interna. Dentre as várias teorias elaboradas por ele, destacar-se-á duas que foram 

formuladas em momentos diferentes e que marcam uma mudança no direcionamento do 

objeto de conhecimento da Psicanálise: 1) a teoria da sedução (inicialmente), e 2) a teoria da 

fantasia.  

 

3.2.1 Teoria da sedução – uma tentativa de um conhecimento fundamentado na realidade 

 

 Quando se observa a obra de Freud, pode-se perceber que seu  encaminhamento inicial 

era cartesiano, porque partia do fundamento do sujeito da certeza quando buscava uma 

justificativa para os sintomas psíquicos que fosse fundamentada na realidade externa.  

Freud pensava que o estado de inconsciência só se mantinha devido à sua ligação 

estrita a um trauma real, ou seja, haveria algo da realidade externa que se tornara insuportável 

para a consciência. Sendo assim, Freud buscava o conhecimento com a expectativa de tornar 

consciente o inconsciente, pelo levantamento da repressão
18

. Ele acreditava que havia 

acontecido algo traumático na realidade, de tal maneira que foi capaz de gerar sintomas. 
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 Força que se opõe a que algo chegue à consciência e que também é chamada de censura, no caso dos sonhos. 
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Assim, para Freud (1909, p. 19, v. XIV) “[...] os sintomas de pacientes histéricos baseiam-se 

em cenas do seu passado que lhes causaram grande impressão, mas foram esquecidas 

(traumas) [...]”. Ainda, Freud vai dizer que o elemento essencial de um ataque histérico 

recorrente é o retorno de uma lembrança experimentada anteriormente. Nesta fase, ele afirma 

que a lembrança formadora do conteúdo de um sintoma é o trauma psíquico. 

Com foco na histeria, Freud pensava que havia uma marca de uma alteridade que não 

se representava estando por sua vez convertida no corpo, de um ataque do outro, ou seja, um 

ataque de um adulto sedutor e perverso. Como consequência de seu pensamento, Freud 

passou a se preocupar com esse outro invasor. Portanto, nesta fase Freud elaborou a teoria da 

sedução, a qual consistia em tomar a histeria como resultando de uma experiência traumática 

e passiva.  

Nesta fase, o trauma era entendido como oriundo de uma incapacidade do aparelho 

psíquico de lidar com quantidades de energia psíquicas excessivas. Neste momento, na teoria 

de Freud, a figura do sedutor (adulto e perverso) estava inteiramente presente, uma vez que 

esta experiência passiva era inferida na vivência da criança. Mas a ideia de uma cena real e 

traumática foi, mais tarde, percebida como um engano. Sobre isso Freud cita: 

 

[...] Fomos puxados cada vez mais para o passado; esperávamos poder parar na 

puberdade, período ao qual se atribui tradicionalmente o despertar das pulsões 

sexuais. Mas em vão; as pistas conduziam ainda mais para trás, à infância e aos seus 

primeiros anos. No caminho, tivemos de superar uma idéia errada que poderia ter 

sido quase fatal para a nova ciência. Influenciados pelo ponto de vista de Charcot 

quanto à origem traumática da histeria, estávamos de pronto inclinados a aceitar 

como verdadeiras e etiologicamente importantes as declarações dos pacientes em 

que atribuíam seus sintomas a experiências sexuais passivas nos primeiros anos da 

infância – em outras palavras, à sedução. Quando essa etiologia se desmoronou sob 

o peso de sua própria improbabilidade e contradição em circunstâncias 

definitivamente verificáveis, ficamos de início, desnorteados. A análise nos tinha 

levado até esses traumas sexuais infantis pelo caminho certo e, no entanto, eles não 

eram verdadeiros [...] (FREUD, 1909, p. 27, v. XIV). 

 

 Posteriormente, Freud abandona a ideia de realidade externa e concebe a teoria da 

realidade psíquica que toma os sintomas não mais pelo que havia ocorrido na realidade, mas 

pelo que havia ocorrido como uma construção fantasística inconsciente. Portanto, a segunda 

ideia de Freud sobre a questão do saber inconsciente aproximava-se da ideia de 

conhecimento, mas era uma aproximação sob uma nova perspectiva – uma perspectiva, de 

certa forma, autônoma. Agora o conhecimento depende de cada sujeito, ou seja, é uma 

construção ou, em outras palavras, uma „fantasia‟. Então, Freud abandonou sua „teoria da 
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sedução‟ e, a partir desse momento, coloca no centro de sua teoria a noção de „fantasia‟ para 

pensar o inconsciente. 

 

3.2.2 Teoria da fantasia – um conhecimento fundamentado na realidade interna  

 

Em seu artigo „os caminhos da formação de sintomas‟ Freud (1917) vai dizer que na 

fantasia o sujeito perpetua uma sensação de liberdade a qual teve que renunciar em função da 

realidade. Desta forma, independentemente da racionalidade do sujeito, ele permanece em 

busca do prazer. A partir do choque entre o mundo pulsional
19

 e o mundo externo, 

diferenciado de seu próprio corpo, nasce a „fantasia‟ como um aspecto estruturante do 

inconsciente. Ela se ligaria mnemicamente a cenas anteriores e não, necessariamente, 

encontrariam respaldo na realidade externa. Ainda, elas podem mostrar seus efeitos através 

das formações do inconsciente. 

A fantasia, como o sonho, lapsos, atos falhos e sintomas, expressa a realização de 

desejo porque procura manter no sujeito uma satisfação que é independente da realidade. 

Sendo assim, ela obedece a uma lógica que não é determinada pela realidade das coisas. Por 

manter certo afastamento da realidade, a fantasia frequentemente é responsável por 

sentimentos de vergonha. Devido a isso, elas dificilmente são reveladas (intencionalmente) 

fora do ambiente terapêutico. Mesmo quando não há intenção deliberada de 

compartilhamento da fantasia, esta frequentemente sai da solidão da imaginação (sem 

intenção) para ser compartilhada socialmente (FREUD, 1908, v. IX). 

Em 1897, Freud percebe pela primeira vez a importância das fantasias como base dos 

sintomas histéricos. Define-a como a satisfação de um desejo originário de uma privação. 

Estas podem ser inconscientes e conscientes. Quando estas se tornam inconscientes, podem se 

manifestar através de ataques e sintomas. Sendo que o sujeito pode tentar apreender esta 

fantasia inconsciente, na consciência. 

Um aspecto interessante acerca da fantasia é a capacidade de seu conteúdo se deslocar 

de uma cena real para uma cena imaginativa. As fantasias constituem uma capacidade 

imaginativa intimamente relacionada ao jogo infantil. Quando a criança para de brincar abdica 

de objetos reais, dirigindo-se para objetos imaginários. Nesse caso, o ato de brincar (na 
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 FREUD, S. As pulsões e seus destinos. In: Obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de   

    Janeiro: Imago. 1989, p. 137. (v. XIV). 
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realidade) e viver (na sujeição ao imaginário) são mecanismos diferentes, mas que fazem 

parte de uma mesma „pré-determinação‟ (FREUD, 1908, v. IX). 

Com maior frequência, estas fantasias são inicialmente conscientes e depois 

„esquecidas‟ deliberadamente tornando-se inconscientes pela repressão. O conteúdo destas 

fantasias pode permanecer o mesmo, ou sofrer alteração de maneira que as fantasias 

inconscientes atuais derivam das conscientes. Sendo assim, há uma nova noção de realidade a 

ser pensada – uma noção que, de certa forma, funda uma autonomia psíquica. Tal noção 

frustra e se contrapõe a noção de realidade anteriormente pensada por Freud, através de um 

encaminhamento cartesiano. Faz pensar numa noção de um „eu‟ que não é mais 

fundamentado na realidade externa e tampouco na razão. Seguindo nessa direção, Freud e 

posteriormente Lacan iria pensar o inconsciente a partir do cogito ergo sum.  

 

3.3 O sujeito cartesiano conduzindo ao sujeito do inconsciente freudiano 

 

 Dois séculos e meio após Descartes, a teoria psicanalítica recupera esse lugar do saber 

apropriando-se da tradição filosófica para fundar os conceitos teórico-clínicos de sujeito do 

inconsciente. Descartes centrava-se na razão e a partir daí traz o sujeito da consciência pura, 

ou seja, o sujeito consciente de si, de uma consciência transparente a si mesma.  Mas para 

isso, Descartes deslocava as paixões e as emoções
20

 para o domínio do corpo, atribuindo os 

momentos irracionais e de descontrole emocional aos desarranjos fisiológicos. O eu como 

sujeito do conhecimento objetivo deveria ser o eu puro, mas os sujeitos reais que produzem a 

ciência são sujeitos empíricos de carne e osso.  É no ponto em que Descartes diz que se pode 

obter conhecimento a partir da dúvida que aparece a aproximação com a Psicanálise, no ponto 

em que ele demonstra (indiretamente) que a certeza escorrega das mãos do sujeito. A partir do 

pensamento cartesiano a Psicanálise pôde pensar o sujeito do inconsciente. 

Em „A interpretação dos sonhos‟, Freud (1900) faz um movimento de subversão do 

cogito quando faz com que ele se transforme no contrário daquilo que, em princípio, 

Descartes pretendia mostrar. Ele concebe um novo cogito o qual diz que o sujeito é 

justamente onde ele não pensa. Aqui, a noção de inconsciente desaloja o eu pensante de 

Descartes e traz um eu que não é transparente a si, ocultando um saber inconsciente. Esse eu 

só se mostra quando desvinculado da consciência, ou seja, através das manifestações do 

inconsciente. 

                                                           
20 DESCARTES, R. As paixões da alma. Nova Cultural, 1999. 
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Freud diz que no campo do sonho, do lapso, do ato falho, do chiste, do sintoma, o eu 

está de volta para a sua casa no inconsciente (FREUD, 1900). Mas o que isso significa? Ora, o 

eu mesmo só se mostra através das formações do inconsciente. Nesse caso, há uma separação 

do eu em duas partes: uma consciente e outra inconsciente, sendo que a inconsciente possui 

certo traço de alteridade. É a parte inconsciente do „eu‟ que impede que Freud o conceba 

como detentor totalizante de saber. Ele diz que há, no inconsciente, um saber não sabido e não 

reconhecido pelo eu. Isso passa a ser o contrário do que Descartes pretendia demonstrar e, a 

partir desse movimento de subversão do cogito, que funda o „sujeito do inconsciente‟, Lacan 

o desenvolverá sobre outros pontos. 

Em seu livro „O avesso da Psicanálise‟, Lacan (1969) se apropria do „sujeito da 

ciência‟ cartesiano e o contrapõe encontrando o conceito freudiano de „sujeito do 

inconsciente‟. Lacan põe a dúvida onde Descartes prevê certeza. A novidade trazida por 

Lacan (1969) foi conceber que diante da certeza de um pensamento está o sujeito
21

. 

Entretanto, essa ideia já estava ali desde Descartes. Foi a partir do pensamento cartesiano, 

centrado na razão, que a Psicanálise pôde pensar o sujeito da razão, ou seja, o sujeito 

consciente de si, de uma consciência transparente a si mesma. No „Seminário 11‟, Lacan 

(1964) diz que o campo freudiano só foi possível depois da emergência desse sujeito 

cartesiano. Foi a partir daí que se pôde começar a entender o sujeito freudiano como „sujeito 

do inconsciente‟. 

O „eu penso‟ de Descartes defende algo que não é tão simples quanto inicialmente 

possa parecer. Ainda que o eu seja entregue ao ato da reflexão, não há indicação de que a 

totalidade desta realidade fique de todo esgotada (LACAN, 1979, Seminário 17). Pode-se 

observar que Descartes mostra o cogito, mas não se pode deixar de notar que, implicitamente, 

ele está dizendo que se esquece de alguma verdade. O “eu penso, logo existo” é uma 

conclusão fundamental no que diz respeito à nova subjetividade.  Embora, voluntariamente 

Descartes tenha falado do eu como uma consciência clara e transparente a si próprio, nota-se 

que, involuntariamente, ele percebe algo de outra ordem. Ele intui, mas imediatamente se 

trava na sua intuição quando diz que pode estar enganado. Entretanto, Descartes não 

desenvolve esse pensamento, permanecendo na certeza de que se engana. No caso do engano 

que conduz a outra ordem (que é diferente daquela que Descartes pretendia demonstrar), 

aparece um eu que não se equivale à consciência, mas que só pode ser visto quando se deixa 
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 O conceito de sujeito aqui referido é um conceito lacaniano que se condensa naquilo que um significante   

    representa para outro significante. LACAN, J. 1969-1970. Escritos. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de 

    Janeiro: Jorge Zahar, 1998. 
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de lado a tendência da clareza da consciência. É só neste momento que passa a ser possível 

visualizar os enigmas que Descartes coloca. 

Em „Os quatro conceitos fundamentais da Psicanálise‟, Lacan (1964) faz uma 

diferenciação entre o sujeito do inconsciente e o sujeito cartesiano. Para ele, o sujeito 

cartesiano tem o ser pensante como realidade que o aproxima da sua substância, enquanto que 

o sujeito do inconsciente não possui substância, não sendo passível de apropriação. Assim,  

 

O inconsciente escapa totalmente a este círculo de certezas no qual o homem se 

reconhece como um eu. É fora deste campo que existe algo que tem todos os direitos 

de se expressar por [eu] e que demonstra esse direito pelo fato de vir à luz 

expressando-se a título de [eu] (LACAN, 1954-1955, p. 15, Seminário 2). 

 

Para a Psicanálise, a noção de eu diferencia-se de uma função. O que corresponde ao 

eu é a soma de preconceitos que comporta todo o saber de um ser humano. É uma estrutura 

que inclui o que se sabe ou se crê que se sabe correspondendo à pura crença. Sendo assim, o 

eu não pode ser confundido com o sujeito do conhecimento porque ele não é do 

conhecimento, mas sim de um saber que é sustentado no sujeito do inconsciente. Lacan 

comenta que não há uma definição para o pensamento que o comporte como um modelo 

econômico. O pensamento começa no inconsciente e este não comporta um estado de 

transparência (LACAN, 1954). A afirmação do sujeito da certeza só é possível enquanto 

certeza de um sujeito que deseja. Sendo assim, a certeza em Descartes só pode ser a certeza de 

um eu que direciona todo o pensamento. 

A certeza em Descartes não advém da dedução de um princípio lógico, mas de uma 

constatação existencial autorreferente. Embora possa parecer, o „eu penso‟ não é um 

pensamento, mas é o pensamento de um pensador. De um pensamento não se exige que se 

refira com um pensamento de um pensamento. No entanto, Descartes faz uma operação muito 

diferente disso quando indica o pensamento do pensador. A transparência de um pensamento 

é pura ilusão. O eu penso é uma dimensão imaginária sobre a qual não se tem nenhuma 

evidencia senão a de que o pensador é um ser pensante. O limite do „eu penso‟ é o limite que 

começa a se delinear com a concepção do inconsciente (LACAN, 1961, Seminário 8). 

Portanto para Lacan, o cogito foi fundamental no que diz respeito à nova subjetividade 

ou ao surgimento do sujeito e a saída do ser como uma substância. Após a emergência do 

sujeito cartesiano, pôde-se entender o sujeito do inconsciente freudiano que é aquele que 

aparece onde não pensa. O sujeito do inconsciente não é um sujeito que não sabe, mas é um 

sujeito que tem um saber, embora este seja um saber não sabido. É justamente isso que 
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possibilita uma nova forma de saber – um conhecimento sobre um saber – que se constitui a 

partir um saber fazer. 

 

3.4 Algumas considerações acerca do saber em Psicanálise  

 

 Na Psicanálise o termo „conhecimento‟ assume dimensões diferenciadas de um saber 

referencial (tal como aparece associado nos demais campos de saber). Para a Psicanálise, o 

conhecimento aproxima-se muito mais de um saber, sendo que este pode vir a tornar-se 

(mesmo que parcialmente) um conhecimento. Tal possibilidade se garante a partir do sujeito 

do inconsciente, esse que possui um saber idiossincrático, individual e que, em princípio, não 

é sabido. É um saber que não tem referência, mas nem por isso deixa de mostrar força; muito 

pelo contrário, ele existe e insiste no ser como um savoir-faire (saber fazer). 

  O primeiro ponto escolhido para iniciar a exposição sobre o saber em Psicanálise será 

o da articulação deste último com o eu – um eu que não é um eu puro como em Descartes e 

que, de certa forma, está sujeitado aos outros. Notem que o eu não é uma construção 

autônoma e nem determinado por ele próprio, mas é uma relação com um sujeito, uma relação 

com o outro que se „empresta‟ como ponto de apoio para suas construções futuras. Dessa 

forma, em torno do eu, limite entre o eu e o outro, se fixa uma relação imaginária
22

 a partir da 

qual os objetos do eu são olhados e desenhados. Portanto, o eu não consegue desejar sem que 

se instaure uma tensão entre ele próprio e o outro (LACAN, 1954, Seminário 2).  

Com a perspectiva da relação imaginária entre o eu e o outro, a noção do eu deixou de 

estar necessariamente ligada e identificada à consciência, passando a ser concebida como uma 

relação inconsciente e simbólica
23

. Em „O eu e o isso‟ Freud (1923) situa o eu como 

desalojado da razão (que é faculdade da consciência) e o inconsciente aparece como uma 

dimensão do ser na qual o eu perde sua referência. A abertura que passa a atuar sobre o eu, 

direciona o desejo de saber para uma dimensão interna relacional, transformando a busca pelo 

conhecimento em algo diferente dos modos tradicionais, perseguidos por tanto tempo em 

Freud e Lacan. 

Também para Lacan, o eu está desidentificado da consciência sendo ele próprio, o 

discurso inconsciente. Ele está implicado na cadeia simbólica, na medida em que é mediado 

pela linguagem e a ela submetido de maneira tal que o inconsciente passa a ser uma estrutura 

                                                           
22 LACAN, J. O Seminário. (Livro 1). Os escritos técnicos de Freud, 1953-1954. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

    1994. 
23

 O inconsciente é simbólico. Lacan disse que o inconsciente é do simbólico. O ser é atravessado pela  

    linguagem e por ela submetido.  
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apreensível pela linguagem. O eu é um elemento indispensável da inserção da realidade 

simbólica para a realidade do sujeito (LACAN, 1998).  

Isso denota certa autonomia da função simbólica colocando o eu numa realidade de 

desconhecimento. Nesse caso, a realidade do eu estaria atribuída às operações simbólicas na 

medida em que o eu é do simbólico, da linguagem, do significante. No „Seminário 24‟, Lacan 

coloca que todo o conhecimento que esteja além disso, seria uma ilusão. Desta forma, o 

conhecimento assume uma dimensão que se afasta da ideia de unidade e aproxima-se da ideia 

de uma divisão entre um eu e o outro. Lacan corrobora com essa noção em „A relação de 

objeto‟ quando traz seu ponto de vista sobre o problema do conhecimento dizendo que este é 

sempre paranóico porque repousa sobre uma relação observacional, onde há sempre um 

observador e um observado. Tal noção – que concebe a instância do eu e do outro, mesmo 

que este último esteja representado simbolicamente – diferencia-se do modo de conhecimento 

científico (tão perseguido) que privilegia uma unidade
24

 cujas bordas estão perfeitamente 

definidas.  

Tal como Freud tentava fazer no início de seus estudos, Lacan também tentava 

transmitir a Psicanálise como ciência, ou seja, ele procurava um conhecimento fundamentado 

na realidade e passível de dominação. Seu ensino seguia no caminho da cientificização da 

Psicanálise quando Lacan pretendia ter domínio de um real que não se prestava a ser 

dominado. Mais tarde, Lacan desapega-se desse ideal e vai falar de uma diferença entre 

verdade e saber, atendo-se a um ponto fundamental – que a pretensão de um saber não dá 

conta de tudo, sempre deixa algo de fora, isto que escapa e retorna como a verdade daquela 

situação. Percebe-se que a noção de conhecimento empregada por Lacan difere do 

conhecimento propriamente dito e remete a irrupção de algo que vem perturbar.  

Em „Função e campo da fala e da linguagem em Psicanálise‟ Lacan (1953) diz que o 

conhecimento só é possível como operação reflexiva oriunda da irrupção do sintoma. Esta 

carrega nele mesmo, a própria irrupção de verdade, conduzindo a um saber de um sujeito, a 

um saber particular que pode ser formalizado a posteriori. Nesse caso, o sintoma é o retorno 

de uma verdade na falha de um saber. Isso quer dizer que ele aparece como uma busca de 

sentido para um sem-sentido. Entretanto, o sentido completo não é algo passível de alcance. O 

ser não consegue atingir todo seu saber de forma que o seu conhecimento (saber sobre um 

saber) seja sempre parcial. No „Seminário 20‟, em „O saber e a verdade‟ Lacan (1973) diz que 

o sujeito pode produzir um saber ao invés de conhecer. Nesse caso, há uma dimensão que é 

                                                           
24 Lacan fala da necessidade de fazer um a partir de dois.  
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valorizada, que vai além da dimensão do ser percipiente. É a dimensão da prática pura, 

diferente da compreensão ou entendimento. O sintoma é o singular, é um conhecimento 

impossível de ser dito. Por isso ele não pode ser tratado pela via da rememoração. 

O sintoma pode ser tratado pela via do deciframento e da invenção ou reinvenção de 

uma regra que falta. Por ser uma fórmula não inscrita e, que não se inscreve, o sintoma é um 

buraco, uma falta de um significante
25

 que não foi significado pela linguagem (LACAN, 

1955, Seminário 4). Assim, estabelece-se uma discordância entre o que é do saber e o que é 

do ser. Devido à discordância entre o saber e o ser, há um saber que é da ordem do 

impossível, na medida em há uma dimensão do ser da qual não se pode saber nada e por isso 

mesmo não pode ser demonstrado (LACAN, 1973, Seminário 20). A única demonstração 

possível aparece via linguagem. 

Para Lacan, o ser sabe ou compreende a partir de uma estrutura prévia que está inscrita 

na linguagem. Além disso, ele diz que o inconsciente é a própria linguagem
26

 e esta é a 

mediação do ser com o mundo na construção de outros sistemas de linguagem. Pode-se dizer 

que o sujeito é linguagem porque ele não está separado de seu inconsciente. O sujeito não está 

separado, digamos, deste saber, dessa habilidade, de um saber fazer.  Portanto, a linguagem 

está ali como um saber, embora este esteja além do que o ser é capaz de enunciar. Então não 

uma maneira de a linguagem se estruturar senão como uma linguagem hipotética a respeito do 

que a sustenta (LACAN, 1973, Seminário 20). 

O fundamento da linguagem concede ao ser sua verdadeira função, a saber, a 

rememoração. Quando se fala em rememoração não se tem em mente a reminiscência 

platônica que indica a volta a uma forma anterior, mas a noção de algo que vai além de uma 

verdade suprema – a estrutura do significante, das línguas faladas (LACAN, 1954, Seminário 

1). É da experiência que surge a lembrança e esta, por sua vez, vem da experiência. Dessa 

maneira, configura-se uma relação eterna. Isso faz pensar que não se pode conhecer nada que 

já não se conhece de alguma maneira. O objeto a ser conhecido está sempre no passado, sendo 

alcançado parcialmente via linguagem. Através da linguagem (que é o próprio inconsciente), 

o sujeito poderá ter acesso a sua verdade, a verdade da sua realidade psíquica e lançar-se na 

busca de uma construção sobre seu saber, mas, para isso, o sujeito precisa acreditar que é 

possível (via saber). 

                                                           
25

 O significante está constituído por formas destituídas de seu sentido próprio que são retomadas numa nova  

    organização através da qual consegue expressar-se em outro sentido. 
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 Aqui, a linguagem não se refere somente à comunicação, mas, a um eixo que se impõe através do discurso  

    analítico. LACAN, J. O Seminário. (Livro 11). Os quatro conceitos fundamentais da Psicanálise. Rio de 

    Janeiro: Jorge Zahar, 1985, p. 25. 
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O homem sabe muito mais do que pensa que sabe. A sustentação desse saber, a 

materialidade que está escondida, não se diferencia do significante porque tem efeitos de 

significação. O homem se fala, ele não é outra coisa que não seja significante com o qual a 

noção do ser se confunde. Desse modo, todo o saber é imposto pelos efeitos de significante. 

Entretanto, o homem não sabe fazer com o seu saber, ou seja, ele resiste saber desembrulhar-

se sem tomar a coisa em conceito (LACAN, 1976, Seminário 24). O homem tende a apegar-se 

(radicalmente) aos modos de saber e fazer que não lhe são próprios e que são absolutos como 

é o caso da tendência na direção das proposições da ciência. 

A ciência coloca-se como absoluta quando prioriza o conhecimento em detrimento do 

saber. Esse modo de ver as coisas produz uma sutura no sujeito de tal forma que ele fecha a 

possibilidade de vir, a saber, de sua causa. Por isso, também Lacan (1966) em „Ciência e 

verdade‟ propõe pensar uma nova noção de realidade – a noção de realidade psíquica.  Isso 

exclui o pensamento comum de que há uma ciência do homem (que seja aplicável para todos 

da mesma maneira) havendo apenas uma aplicabilidade para um sujeito. Com isso, ele faz 

emergir a noção de sujeito da ciência diferenciando, portanto, o homem da ciência do sujeito 

da ciência. Essa questão avança um pouco mais quando Lacan (1964) fala no „seminário 11‟ 

sobre a metalinguagem. 

Ao contrário do que pensa a ciência, Lacan ensina que não existe metalinguagem, uma 

linguagem sobre a linguagem. Com isso, Lacan quer dizer que nenhuma linguagem pode 

dizer o verdadeiro sobre o verdadeiro. O inconsciente é a própria linguagem porque se define 

por pensamentos. Entretanto, para Lacan (1966) mais importante do que saber sobre o 

pensamento é o saber fazer com o pensamento, com a verdade, ou seja, um saber fazer que 

não se liga necessariamente à coerência formal porque este não contempla todo o campo 

experiencial do ser. 

O saber da coerência formal, não dá conta de toda experiência humana porque este 

preconiza uma experiência acabada e perfeita. Se há uma relação de perfeição, acaba-se 

também com a experiência (LACAN, 1954, Seminário 2). Ora, conceber o sujeito da certeza 

(da coerência formal) deixa o sujeito sem saída no que diz respeito ao saber. Com base no eu 

que é aquele que não sabe nada a respeito do sujeito, é que na cena analítica, busca-se uma 

verdade que só pode se constituir com certa ignorância. Porém, essa ignorância não se 

constitui na ignorância do senso comum, mas se constitui como um desconhecimento 

(necessário) sobre a certeza que de certa forma aprisionam o sujeito. Assim, o 

desconhecimento auxilia numa certa organização das afirmações as quais o sujeito está 

apegado quando inicia o tratamento. Esse desconhecimento é necessário ao sujeito porque não 
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se pode concebê-lo sem um conhecimento correlativo. É preciso haver certo conhecimento 

daquilo que o sujeito precisa desconhecer (LACAN, 1954). É essa a estrutura trabalhada em 

análise. 

O que se ouve no desenvolvimento de uma análise é um esforço para buscar um 

caminho que não tem a ver com o conhecimento e com a crença. Na análise se diz aquilo que 

está na mente e isto não circula pela via do conhecimento (embora seus efeitos possam 

parecer os de um conhecimento). O analista não procura um ponto fixo para desenvolver sua 

intervenção. A consequência disto é que aquilo que se obtém ao fazer uma análise não é do 

registro de um conhecimento. As construções em análise são o resultado de um discurso que 

não transmite um saber que pode ser transmitido para todos da mesma maneira (LACAN, 

1970, Seminário 17). É claro que o sentido construído em análise utiliza-se do conhecer, na 

medida em que se indaga aquilo que construiu aquele conhecimento (que está ali) para que 

então se possa desfazê-lo, enquanto conhecimento para que entre na categoria de saber. Sobre 

isso, tem-se a afirmação de Lacan (1970, p. 178, Seminário 17) que “[...] O efeito de verdade 

é apenas uma queda de saber [...]”. Por isso, na análise, está presente um saber (do lado do 

analista) e um saber (do lado do analisante). No primeiro caso, o saber adquirido se dá através 

da escuta do analisante. Assim, o analista se limitará ao saber fazer analítico. Isso quer dizer, 

que de certa forma, ele deixará de lado a teoria afastando-se da relação de sentido. Sobre isso, 

conforme Lacan (1970, p. 50, Seminário 17), “Ouvidos para não ouvir”. Cabe ao analista 

construir com o analisante para significar a sua história e não colocar outras histórias ali. A 

história enquadra, delimita, mas não dá conta de dizer aquilo que é. É algo como se separasse 

o sujeito de si mesmo. Por isso, no final de análise o eu se identifica com seu inconsciente.  

Para a Psicanálise o conhecimento mesmo é impossível porque ele é, sempre, 

parcialmente alcançado e nunca absoluto. Isso é assim porque o significante não dá conta de 

dizer tudo do objeto (sobre o referente). O simbólico
27

 não dá conta de recobrir todo o real, 

sendo apreendido por partes ou por pontas. Por isso mesmo que Lacan abandonou a ideia de 

saber do pensamento e aproximou-se da ideia do saber fazer. A exemplo disso se tem a 

posição do escravo discutida por Lacan (1969) em „Produção dos quatro discursos‟. 

Na antiguidade, o que definia a posição do escravo não era sua classe, como os 

escravos modernos, mas a função que ele exercia na família e no Estado. O escravo estaria ali 

porque teria um saber fazer (savoir-faire). O escravo estaria como um suporte do saber. Isso é 

importante porque o que se diz aqui é que o escravo tinha um saber que ele não sabia que 

                                                           
27 LACAN, J. Ibidem. 
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sabia – não era prioritariamente um conhecimento. O saber fazer é um saber que está próximo 

do saber animal, mas que no escravo também possui uma rede de linguagem articulada e isso 

é capaz de transmitir um saber ao senhor.  

Para a Psicanálise, o saber que importa é o saber que diz quem se é, um saber de seres 

da linguagem, ou seja, um saber textual. O sujeito é um „texto‟ que deve ser lido 

metaforicamente a partir do que diz o analisante. É esse saber que irá dizer o modo em que 

isso está articulado, a partir da construção de uma cadeia que pode ser entendida como um 

texto. Essa é uma maneira de pensar o inconsciente como um saber textual. 

O conhecimento na Psicanálise aponta para uma direção de conhecimento do sintoma, 

a partir do qual se pode saber fazer, ou seja, saber destrinchá-lo e manipulá-lo. Para a 

Psicanálise, o sujeito que conhece na verdade sabe fazer com a sua imagem, e isso lhe permite 

imaginar a maneira que ele se desenvolve com seu sintoma. Portanto, o final de análise 

corresponderia, a saber, fazer ali com o seu sintoma (LACAN, 1976, Seminário 24).  

Portanto, o ponto de partida da Psicanálise é aquilo que se constitui como enigma. Há 

um saber o qual não é estruturado como uma teoria, mas como algo que pede para ser 

reconhecido. Isso acontece mesmo sem o saber formal, através da forma pela qual o sujeito 

enfrenta sua falta-em-ser, pelo que faz com esta falta, por um savoir-faire. Portanto, o 

inconsciente é o ponto de partida para o saber, mas a consciência é o ponto de chegada. Uma 

técnica que auxilia a construção do saber do inconsciente é a interpretação. A seguir, esta é 

trabalhada pela Hermenêutica e pela Psicanálise. 
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4 A INTERPRETAÇÃO COMO POSSIBILIDADE DE CONHECER 

 

 Nos diversos campos de saber, quando se pensa em conhecer algo, e parte-se rumo a 

uma investigação, tende-se a valorizar somente o já objetivado. Em geral, pensa-se que 

conhecer algo decorre da eliminação de pressupostos afastando-os com o intuito de ter acesso 

a certo esclarecimento. Na contramão deste pensamento estão a Hermenêutica e a Psicanálise. 

Estas são disciplinas que, embora se diferenciem quanto aos seus fundamentos e 

desdobramentos, trazem e comungam uma mesma ideia – a importância dos pressupostos, 

daquilo que não está dado, para a compreensão do que está dado. 

A Hermenêutica e a Psicanálise buscam um fundamento subjacente e buscam trazer 

isso à cena sob a suposição de que essa explicitação é doadora de sentido. Em ambas as 

disciplinas se estudam aquilo que é dito enquanto um sintoma de outra coisa que é o 

substantivo. Para a Hermenêutica, tais coisas são ideias existentes na qualidade de 

constituição histórica. Aqui, o conhecimento caracteriza-se então, por um grau superior de 

historicidade que busca estudar também as determinações como necessárias resultantes de 

contingências. Ambas as disciplinas trazem à cena aspectos da subjetividade histórica ligada à 

dimensão discursiva dos modos pelos quais um sujeito se diz.  

A palavra hermeios tem sua origem na mitologia grega como deus Hermes que teria 

descoberto a linguagem e a escrita. Esse deus tinha a função de transformar o que era 

incompreensível para o ser humano, em algo que pudesse ser alcançado pela sua capacidade 

de compreensão (GAARDER, 1995). 

A Hermenêutica, como disciplina, surge no século XIX com uma preocupação, 

justamente, de dar conta do singular. Essa preocupação vai além da aparência (além do que 

aparece/dado). Ela é uma escola historicista que trabalha com a ideia de que o ser está 

essencialmente ligado à sua história. Esta escola enfatiza as diferenças entre horizontes de 

expectativa de épocas diversas para, então, se entregar à tarefa de construir pontes entre essas 

diferenças. Ainda, a tradição hermenêutica ressalta o elemento da escolha, ou seja, ela fala 

sobre o que está aberto como possibilidade daquilo que pode vir a ser. Na tentativa de 

alcançar a compreensão, surge a interpretação. Esta é uma técnica que se estrutura a partir da 

experiência de deciframento de um texto, de compreensão de uma linguagem. 

De certa forma, a história não mais nos impressiona porque ela é de certa maneira, 

algo exterior aos homens, não se compondo como um pensamento vivo. A ênfase aqui está na 

importância da mudança de atitude em relação à história e na elaboração de algo que toque, 

que impressione, porque o discurso filosófico é, em última instância, feito na primeira pessoa, 
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no e para o atual (GADAMER, 1997). Sendo assim, Gadamer veicula uma história para um 

sujeito, na medida em que considera não somente o caráter histórico, mas a História (como 

um saber) feita por alguém para alguém. 

Em „Verdade e Método‟, Gadamer critica o modelo de racionalidade do 

esclarecimento que exclui o poder do significado. Este modelo procura sustentar como 

princípio metodológico o afastamento de todos os pressupostos e busca um fundamento 

primeiro que seja isento de preconceitos.  Em contrapartida ele diz que o que transforma um 

simples fato numa realidade histórica é o seu significado, ou seja, a relação de algo objetivo 

com o sistema de valores pessoais e a pertença à tradição. 

Quando se escuta alguém, o que ocorre vai além da constituição frasal capaz de 

produzir sentido. Essa estrutura não consegue explicar os vários caminhos pelos quais um 

interlocutor passa no processo de escuta. Várias direções se podem tomar nessa interlocução. 

Esses caminhos e descaminhos podem ser observados também nos demais cenários da vida 

cotidiana, por exemplo, na escuta de um funcionário numa empresa ou diante da de uma 

reunião com a participação de diversas pessoas (GADAMER, 1997). 

A Hermenêutica não é um método para alcançar a verdade correspondente à imagem 

clássica do homem. Ela é uma tentativa de compreensão das ciências humanas, para além da 

autoconsciência metodológica (RORTY, 1998). Portanto, a concepção de uma estrutura que 

se liga ponto a ponto e está dissociada a um pensamento, não sustenta as direções do 

pensamento e das tendências. Na prática, o que acontece caminha na direção contrária da 

perspectiva racionalista que supõe que uma boa visão das coisas passa pela ausência de pré-

determinações. O que acontece é justamente o contrário. Quando nos aproximamos de uma 

situação a ser „decifrada‟, estamos orientados por prévias expectativas de sentido e 

significação.  

As expectativas prévias não devem ser alijadas por completo. Ainda que isso pudesse 

ser feito, não significaria êxito. Muito pelo contrário, o movimento de interpretação traz uma 

possibilidade real, ou seja, a possibilidade de os pressupostos estarem atuando quando há um 

saber. É justamente no encontro que é inerente à coisa a ser conhecida com àquele que busca 

conhecer que se dá o conhecimento. Neste caso, surge um modo específico de determinação 

que é relativo àquela situação particular e àquele conhecedor que nunca é puro, nunca é 

neutro porque vem carregado de tradição (GADAMER, 1997). 

 Gadamer (1997) enfatiza o elemento histórico como determinante na construção do 

verdadeiro. Diz ele que o conhecimento histórico sempre é uma compreensão interna no 

sentido de que ela também faz parte e é propiciada pela própria história. Esta compreensão é 
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um reconhecimento e uma construção de sentido. O conceito de autocompreensão é sempre 

um conceito histórico sendo que a dimensão de verdade ultrapassa o que é alcançado pelo 

indivíduo. 

É com foco na verdade mediada pela linguagem que Gadamer desenvolve a 

interpretação. Ele diz que é uma ilusão a crença de que uma compreensão alcança uma 

liberdade ilimitada, pois sempre que se procura compreender experimenta-se o limite deste 

processo. Só se consegue apreender o real, a partir do ponto onde a liberdade renuncia a si 

própria, isto é, diante do incompreensível. A real ampliação do nosso eu não se dá diante do 

compreender soberano, mas no encontro com o incompreensível. 

A Hermenêutica é a interpretação de um dado linguístico orientada pela busca de uma 

compreensão de algo que só pode se mediado através dessa interpretação. Ela se orienta pela 

interpretação de modo a tornar possível a compreensão de um objeto de estudo que transcende 

à aparência superficial. Neste caso, a premissa aqui é de que há algo oculto ou inacessível 

pela representação, capaz de ser elucidado e compreendido, ainda que parcialmente, dentro do 

processo de representação (REMOR, 2002). 

A interpretação depende da palavra como representante psíquico e esta se dá 

(exclusivamente) através da única linguagem possível que é a metafórica. A ligação que se 

tem com as palavras possibilita que os representantes sustentem o pensamento. Quando 

interpretamos um texto, o que está em cena é a realidade humana na relação com seu 

desenvolvimento. Este ato hermenêutico (o ato de interpretar) restitui a intenção que guiou 

um agente em sua intenção (REMOR, 2002). Para Gadamer essa dimensão é do plano do 

acontecer que subjaz a todo compreender. 

Com o foco na representação, o principal objetivo da hermenêutica gadameriana era a 

recuperação de uma dimensão de verdade e de conhecimento para além dos limites daqueles 

propiciados pela metodologia científica que se atém ao dado e se mantém nos limites desse 

dado. O argumento da Hermenêutica recai sobre a ideia de historicidade e linguisticidade de 

toda relação humana, pois toda compreensão sempre já é uma elaboração no interior de uma 

memória e de uma linguagem recebida da tradição. Daí a aproximação da Hermenêutica com 

a Psicanálise. Estas duas disciplinas se encontram no ponto em que anunciam uma dimensão 

de sentido e de verdade subjacente e prévia, passível de reconhecimento e explicitação. As 

duas teorias assinalam que a interpretação é o que possibilita toda e qualquer compreensão.  

Em nos „Estudos sobre a histeria‟, Freud (1895) percebe pela primeira vez um 

substrato da interpretação. Ele percebe a necessidade que os pacientes neuróticos têm de ligar 

uma ideia a outras que possam estar presentes na consciência. A compulsão de vincular certas 
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situações que em princípio não apresentavam nenhuma relevância, fazia uma questão curiosa: 

Por que se associa uma ideia a outra? Ora, muito provavelmente a ideia seguinte teria alguma 

função de acalmar um impulso anterior. Aqui parece emergir o princípio da interpretação na 

Psicanálise. Senão, o que justificaria essa necessidade? Parecia haver uma busca, mas se é 

busca, é busca de quê? Ora, mas só se procura aquilo que se sabe que irá encontrar. 

Entretanto, a interpretação não se dá sem que haja um contexto favorável à emergência de um 

saber prévio. Uma suposição a alguém de saber sobre si é condição sine qua non para um 

sujeito expressar-se.  

O sujeito suposto ao saber é um conceito inventado por Lacan, mas anteriormente 

mencionado por Freud (1912) ao falar da transferência. Lacan utiliza-se do exemplo da 

análise para explicar esse conceito. Quando um analisante procura um analista, o faz, em 

princípio, por supor que ele pode dizer algo a seu respeito. Neste ato, está presente a hipótese 

de que há um saber no sintoma que está em jogo. Uma vez que essa pressuposição esteja 

garantida, o sujeito então terá condições de falar. 

A cura pela fala coloca a „associação livre‟ como técnica fundamental da análise. Esta 

técnica consiste em o paciente dizer ao analista não somente aquilo que é intencional e fácil 

de ser dito, mas tudo o que a sua auto-observação lhe fornece ainda que seja desagradável ou 

lhe pareça absurdo. Somente assim, o paciente será capaz de apresentar o material que está 

sujeito às influências do inconsciente (QUINET, 2000). A „associação livre‟ estimula que a 

fala do analisante claudique de modo que um saber inconsciente é posto em ato (através das 

formações do inconsciente). Essa é a única maneira de acessar o inconsciente. A partir daí, a 

interpretação do analista e analisando podem configurar uma revelação inconsciente acerca 

disso que se diz.  

As interpretações decorrentes das manifestações inconscientes produzem uma queda 

das imagens que o eu tem de si próprio e nas quais ele se apoiava até então. A partir daí, 

passa-se a construir, lentamente, uma identidade fundamentada não mais nas crenças, mas no 

reconhecimento de seu próprio inconsciente. 

O tema da interpretação nos remete à noção de sintoma proposta por Freud. Esta 

noção traz a ideia de uma formação substitutiva em que o recalcado retorna irreconhecível, 

mas que, pede por uma interpretação, por seu deciframento. Este se sustenta na suposição de 

que há um saber inconsciente passível de tradução, e é essa suposição de saber que marca o 

dispositivo analítico.  

A suposição de Freud a cerca de um saber inconsciente aparece sustentável na sua 

segunda tópica quando ao falar dos sintomas e suas causas ele defende que um saber 
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(enquanto factualidade), não existe, de que é um saber de cada sujeito, ou seja, a construção 

imaginativa. Neste ponto, Freud abandona sua teoria acerca de um saber referencial e passa a 

falar de um saber inconsciente. Em linhas gerais, defende a noção do deciframento, mas agora 

não mais fundado na realidade em si, na descrição do dado, mas antes na explicitação da 

realidade psíquica não dada. A Psicanálise defende que o conteúdo das fantasias pode 

permanecer o mesmo, ou sofrer alteração de maneira que as fantasias inconscientes atuais 

derivam das conscientes. Deste modo, a realidade atual ou o recorte histórico atual age sob o 

recorte histórico anterior, de tal forma que ambos podem se influenciar mutuamente 

desobedecendo a um sistema lógico. 

A lógica do inconsciente não é determinada pela racionalidade científica, não é 

fundada apenas no princípio de realidade. Ela expressa a realização de um desejo, de um 

desejo inconsciente. Dando ao sujeito uma satisfação, independentemente da realidade e é 

esta dinâmica que, em suas relações com o analista, configura o dispositivo analítico. 

Em „O esboço de psicanálise‟, Freud (1940) diz que a entrada na situação analítica é a 

conclusão de um pacto entre analisante e analista. Do lado do analisante há a promessa da 

franquia total ao analista, disponibilizando tudo o que a sua autopercepção lhe entrega. Do 

lado do analista há a garantia da descrição ao mesmo tempo em que se coloca à disposição, 

sua experiência de interpretação de material submetido ao inconsciente. O pacto é: o saber do 

analista compensa a ignorância do analisante, fazendo-o recuperar e dirigir seus domínios 

perdidos. A aposta neste pacto supera as evidências e demonstra a disponibilidade, por parte 

do analisante, em fazer aparecer (mesmo que por metáforas) sua história, ou realidade 

psíquica para que esta seja decifrada no afã de alargamento de sua consciência, que por 

analogia se assemelha ao saber. 

Na análise há um sujeito que deseja saber, porque se supõe privado de algo a ser 

recuperado pela via do saber. O seu sintoma torna-se, então, uma questão. Ele apresenta-se 

dividido, querendo recuperar o que lhe falta em ser. Este sujeito rememora, constrói narrativas 

e busca preencher as lacunas no seu não saber. No entanto, Lacan diz que a pretensão de um 

saber não dá conta de tudo, ficando sempre algo de fora, isto que nos escapa e retorna como a 

verdade daquela situação. A noção de verdade empregada por ele remete apenas a irrupção de 

algo que vem perturbar, sintomatizar. Desta forma, o sintoma carrega nele mesmo a própria 

irrupção da verdade, sendo assim a verdade do sujeito. Finalmente, Lacan define o sintoma 

como o retorno da verdade na falha de um saber, como uma busca de sentido. Como não é 

possível atingir a verdade da repressão primária, ou seja, como a verdade é sempre parcial, o 

sujeito coloca um saber no lugar da verdade.  
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Entretanto há uma dimensão que vai além da regra, é a dimensão da prática pura, 

diferente da compreensão ou entendimento que cai no campo da criatividade. O sintoma é 

sempre invenção ou reinvenção da regra que falta. O sintoma é o singular, é a verdade 

impossível de ser dita. Ele não pode ser tratado pela via da rememoração, mas sim pela via do 

deciframento tal como postula a Hermenêutica em relação à compreensão que extrapola a 

dimensão da crença. 

Lacan (1975) diz que o que ouvimos no desenvolvimento de uma análise é um esforço 

para buscar um caminho que não tem haver com o conhecimento e com a crença. Portanto, o 

discurso analítico não circula pela via do saber, mas circula por um ponto fixo para 

desenvolver sua intervenção. Como consequência disto, o obtido numa análise é o registro de 

um conhecimento de um gozo
28

. Não se trata de se satisfazer o princípio de realidade, mas, 

antes, o princípio de prazer. 

Uma análise informa sobre uma forma singular de gozo que foi transmitida pelos pais 

e adotada pelo sujeito a partir de um ato psíquico. A Psicanálise defende e enfatiza a 

transmissão não biológica, ou seja, a transmissão de uma marca que condiciona desejo e gozo 

atravessados pela lei. Aquilo de que se trata na análise é da verdade do sujeito em sua história 

e a partir dele busca-se a rememoração daquilo que jamais foi esquecido. 

Considerando a Hermenêutica e a Psicanálise, pode-se perceber no exemplo da análise 

que Gadamer faz, a subsistir alguma noção de verdade para esta teoria, que esta tem íntima 

relação com a Psicanálise. E é este, como já referido, o seu elemento criterial presente na 

noção de interpretação, também proposta pela Psicanálise.  

Também na dimensão de interpretação, tal como Gadamer a entende, a aplicação de 

alguma noção de verdade implica o seu entendimento como a verdade do sujeito do 

inconsciente, no sentido de que toda a compreensão é um acontecer que ultrapassa o controle 

do seu sujeito. Em que sentido deve-se falar de sujeito do inconsciente na experiência 

hermenêutica? Julga-se que os traços essenciais dessa natureza de verdade se tornam mais 

claros quando aproximados da estrutura do sujeito do inconsciente tal como é trabalhado em 

Psicanálise – em particular a sua natureza retrospectiva e, em última análise, não causal. 

Tal como na Psicanálise onde o dispositivo analítico se dá mediante uma pergunta, ou 

seja, uma pergunta sobre o desejo do sujeito, a Hermenêutica também evolui para isso. Ela 

evolui para uma „pergunta‟ que dará outra definição para a história que se apresenta como 

resposta a uma questão subjetiva. A Hermenêutica abre o campo de possibilidades de 

                                                           
28 LACAN, J. O Seminário. (Livro 20).  Do gozo. In: Mais ainda. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. 
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identificações subjetivas – tal como, desde os primórdios da sua clínica, Freud tentava fazer 

com os seus pacientes. Estes chegavam com questões relativas, justamente à discrepância 

entre o seu „ideal do eu‟ e as suas aspirações atuais, mas não explícitas. 

Para a Psicanálise, o ato é sempre uma incógnita que pode ser desvelado a posterióri. 

Na clínica psicanalítica, em princípio, se depara com o „desconhecimento‟ subjetivo. Os 

sintomas têm causas que não são pré-determinadas, ou não estão dadas a priori, mas que por 

outro lado não deixam de estar ligados à história de alguém. Esses sintomas podem mostrar 

variadas determinações e essas podem (mediante a interpretação) encontrar novas direções, 

provocando mudanças na vida do sujeito. 

Outro ponto mencionado aqui foi o da noção de mudança trazida pela Hermenêutica e 

também pela Psicanálise. A indeterminação, as possibilidades e mudanças tratadas na 

Hermenêutica remetem à íntima relação da Psicanálise com a interpretação de um saber 

(inconsciente). Este também é uma verdade construída posteriormente a uma história factual. 

Esse saber não tem substância definida, mas claramente aproxima um acontecimento de uma 

probabilidade.  

A hermenêutica gadameriana sustenta a ideia de que a compreensão é incapaz de 

iniciar num campo árido, ou seja, a partir de uma subjetividade desencarnada (subjetividade 

pura). Para a Hermenêutica, a compreensão inclui determinações prévias necessárias a sua 

plena realização. Na busca da compreensão de alguma coisa, sempre há determinações 

particulares as quais a compreensão integra como necessárias, e isso vai conduzir a um saber. 

Para a Psicanálise não existe uma verdade enquanto essência, mas a verdade psíquica. 

As construções em Psicanálise buscam a realidade do inconsciente, do desejo que pode ser 

considerada somente pela via de interpretação de uma estrutura prévia que está sempre no 

passado. 

A interpretação é o aparecimento da relação entre intérprete e a história em que 

participa o interpretado. Ela consiste no dito de várias ideias, emoções e falas que estão para 

além daquilo que se manifesta em princípio. Há a noção de conteúdos latentes que podem 

estar inacessíveis ao sujeito. Somente através da interpretação que se propicia condições para 

o aparecimento de novos sentidos.  

Tanto na Hermenêutica como na Psicanálise se trabalha na busca por um sentido e, ao 

mesmo tempo, concebe-se a história que age como pressuposto capaz de atribuir aspectos de 

reconhecimento. As duas teorias buscam mostrar, descobrir, perceber o significado por detrás 

daquilo que se mostra. Elas veiculam a subjetividade ao aparecimento do saber. 
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5 O PROBLEMA DA GESTÃO DO CONHECIMENTO IMPLÍCITO  

 

Saberás que a necessidade, vigiando a abóboda celeste, obriga os astros a se manterem em seus limites. 

Parmênides 

 

Como visto anteriormente, o conhecimento é procurado desde a filosofia antiga até a 

contemporaneidade. Mas é a partir da década de 1990, com o aumento informacional, que o 

conhecimento ganha especial relevância. Após o modelo pós-industrial, baseado na ideia de 

aprendizado organizacional e não somente na repetição mecânica, o conhecimento volta-se 

para os indivíduos. Com isso em mente, as organizações passaram a se inspirar em novas 

práticas organizacionais a fim de gerir a interação do conhecimento individual com o 

organizacional. Entre essas práticas está a Gestão do conhecimento. 

 

5.1 O trabalho físico 

 

 Anteriormente, até o século XX, o trabalho humano era, principalmente, de natureza 

agrária onde se criava produtos para consumo e troca. Tudo isso ocorria dentro do espaço da 

„própria casa‟ (no meio rural) sendo esta a unidade de base para a economia familiar. A 

família constituía um sistema econômico de gestão, segundo contam Aries e Duby em 

„História da vida privada‟ (ARIES; DUBY, 1992). Sendo assim, o trabalho era, sobretudo, de 

natureza físico-muscular e, portanto, observável diretamente.  

A revolução no trabalho foi a primeira grande evolução ocorrida no século XX. Ela 

ocorreu quando o trabalho emigrou da esfera privada para a esfera pública demarcando, 

assim, uma diferenciação dos locais de trabalho. Ao mesmo tempo em que isso acontecia e 

por causa disso, houve também uma diferenciação das normas que até outrora vigoravam, ou 

seja, mudança da ordem privada para contratos coletivos (ARIES; DUBY, 1992). 

Com a chegada das indústrias e o desenvolvimento do trabalho assalariado houve uma 

mudança gradativa nas organizações familiares e na socialização. Essa transição foi 

acompanhada por uma socialização crescente onde a atividade pública se separou da privada. 

A partir de então, houve também uma reorganização no espaço industrial em projetos 

racionais, havendo desse modo uma organização sistemática do trabalho caracterizando a era 

industrial (ARIES; DUBY, 1992). 

 Após o término da era industrial, a velocidade das informações aumentou 

consideravelmente. O advento da internet (na década de 1990) fez com que as informações 

passassem a circular com velocidades próximas a da luz. Desse modo, passou-se a ter um 
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aumento significativo de informações e de processamento destas informações. Efeito disso, o 

conhecimento passou a ser um ativo mais presente e passou a transitar mais facilmente na 

vida das pessoas.  Sendo assim, o trabalho físico passou a ser desvalorizado em relação ao 

trabalho intelectual. 

 

5.2 O trabalho intelectual 

 

 A importância dada ao trabalho físico enfraqueceu-se nas últimas décadas. Devido à 

mudança da lógica ligada à produção, ou seja, a transição do olhar exclusivo para o trabalho 

físico rumo ao olhar para as atividades intelectuais organizacionais surgiu um novo 

protagonista nas organizações – o indivíduo. Sendo assim, o conhecimento contemporâneo 

está marcado pela transição da abordagem técnica para a pessoal. Antes o foco do 

conhecimento pairava sobre a produção (patrimônio, tecnologias); agora o foco do 

conhecimento dirige-se às pessoas.  

As mudanças da sociedade são cíclicas e ocorrem devido ao reflexo das mudanças e 

valores. No cenário contemporâneo, a sociedade vivencia uma nova onda que transmite uma 

transição do paradigma agrícola e industrial para um novo paradigma – o da informação e do 

conhecimento. Assim se vivencia um momento especial na humanidade, a saber: „era da 

informação e do conhecimento‟. Tal momento dá especial atenção aos artigos intangíveis 

quando o conhecimento passa a ser a mola propulsora da economia (TOFLER, 1983). Em 

decorrência disso, passou-se da produção por excelência ao intelecto por excelência. 

Diferenciando-se do padrão do conhecimento da era industrial, as organizações do 

conhecimento apresentam novas formas de estruturação. No cenário pós-industrial as 

organizações interessam-se pela capacidade cognitiva dos recursos humanos (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997). 

A importância dada ao indivíduo, no que diz respeito ao conhecimento, passou a 

dominar o cenário de grandes organizações, de forma que as organizações passaram a ser 

diferenciadas por seu poder intelectual, e consequentemente passaram a procurar profissionais 

altamente qualificados intelectualmente. Desse modo, as organizações começaram a ter 

iniciativas que objetivavam aumento de desempenho de pessoal. O que se formou a partir 

disso foi um caminho, que levou diversas empresas a investirem num campo mais complexo – 

o do conhecimento organizacional (WIIG, 1997). 

 Evidentemente, a mudança da lógica de produção não deixou de valorizar o mercado, 

mas passou a valorizá-lo enquanto representante das pessoas. Portanto, a sociedade 
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contemporânea, também denominada de „sociedade do conhecimento‟, apresenta o 

conhecimento como o elemento fundamental e gerador de riqueza para as organizações, tendo 

um papel determinante, apesar de não ser exclusivo. Nesse caso, o foco organizacional 

voltou-se prioritariamente para o usuário, para as interfaces amigáveis, para a engenharia da 

usabilidade. Isso é assim porque se criou a consciência de que os sistemas não se bastavam 

em suas funcionalidades sendo preciso que os usuários soubessem das justificativas de tais 

funcionalidades.  

 

5.3 O indivíduo nas organizações 

 

 Entretanto, a questão do conhecimento volta-se sistematicamente para o indivíduo, 

dando a impressão que por tratar-se (em alguma medida) de uma dimensão intangível é, 

portanto, algo impossível de ser trabalhado. Isso pode gerar estados de desânimo quanto ao 

conhecimento. 

Quando se sustenta (no senso comum) que o conhecimento reside na mente humana, 

somos conduzidos a uma operação dialética que, por um lado convida a desvelar e, por outro 

lado, convida a desistir. Passa-se a mensagem de algo difícil de difícil acesso; o que configura 

um cenário de falta de alguma coisa. Em Knowledge management in organizations: 

examining the interaction between technologies, techniques, and people, Bhatt (2001) coloca 

que reconhecer a dificuldade de gerir o conhecimento pode levar a sensação de não haver 

acesso. Talvez por isso haja tantas organizações que se mostram ambivalentes quanto à 

importância dos treinamentos humanos. Seguir nessa linha de raciocínio provavelmente 

levaria as pessoas a certa desistência da busca pelo conhecimento. 

  Um cenário propício à criação do conhecimento se estrutura na medida em que haja 

uma necessidade diante de determinada situação. A necessidade provoca estados de ansiedade 

que podem levar a atitudes criativas. No entanto, ainda que se busque um conhecimento, este 

só pode ser assimilado uma vez que haja uma estrutura prévia para acomodar o conhecimento 

novo. 

Embora os termos informação e conhecimento sejam aplicados muitas vezes como 

sinônimos, há uma clara distinção entre eles. O processo de conhecimento humano respeita 

uma hierarquia que inicia com abstrações e termina em operações mais concretas. Tal 

processo se inicia com o acesso às informações até culminar no conhecimento.  

O conhecimento relaciona-se com as crenças e compromissos de um indivíduo 

objetivando um fim. É uma crença verdadeira e justificada. Já a informação contém sentido 
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pessoal e constitui-se como um novo ponto de vista para uma interpretação. A interpretação 

lança mão de significados e estabelece conexões inesperadas. Portanto, a informação funciona 

como ponto de partida para a estruturação de um novo conhecimento (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997). 

 Dessa forma, o processo de conhecimento implica também na base de conhecimento 

existente que poderá ou não acomodar o conhecimento novo. 

 

5.4 O conhecimento nas organizações 

 

 O simples acesso às informações não garante a acomodação do conhecimento, sendo 

preciso também que o indivíduo tenha recursos para isso. Nesse caso, as condições para se 

adquirir um novo conhecimento dependem de um conhecimento anterior que sustente o 

conhecimento novo. Devido à estrutura prévia de um sujeito ou de uma organização haverá 

diferentes destinos para o conhecimento. 

A cadeia estruturante de conhecimento combina dados, procedimentos e operações 

que são apreendidos da experiência.  Essa ideia remete ao significante (aqui como conceito) 

que carrega um sentido próprio indo além dos significados. É justamente esse processo de 

significação que possibilita que os dados ou informações progridam até o conhecimento. Tal 

estrutura prévia pode estar presente tanto numa dimensão individual quanto numa dimensão 

compartilhada (BHATT, 2001). 

 Na cadeia estrutural mencionada, um conhecimento serve de estrutura a outros que 

por sua vez, servirão como estrutura a muitos outros, e assim sucessivamente.  Dessa forma, a 

base de conhecimento humana e/ou organizacional conduzirá a um estado de expansão de 

conhecimento que poderá levar a vantagem competitiva (BHATT, 2001). É claro que 

administrar tal processo não é tarefa fácil. 

Evidentemente que gerir conhecimento implica numa dinâmica bastante complexa, 

haja vista o seu caráter intangível que desafia as formas de explicitação atuais. Há muitas 

variáveis que dificultam administração do conhecimento. Nem sempre as pessoas (clientes e 

dirigentes) querem ou podem compartilhar seu conhecimento. Tal cenário representa um 

desafio para as organizações, no que diz respeito ao conhecimento organizacional 

(SPENDER; SCHERER, 2007). Devido a esse desafio, a preocupação com a gestão dos 

conhecimentos vem crescendo muito no ramo organizacional, com iniciativas que procuram 

despolarizar os ativos organizacionais. 
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É fundamental saber que quando os sistemas sociais (mais ligados aos fatores 

humanos) e os sistemas tecnológicos são vistos isoladamente, há uma tendência de valorizar 

certos aspectos em detrimento de outros. Isso seguramente gera uma defasagem no modo de 

gestionar o conhecimento organizacional. Por isso é preciso, cada vez mais, integrar os 

sistemas tecnológicos com os sistemas sociais a fim de evitar defasagem no conhecimento 

organizacional (BHATT, 2001).  

É importante saber que os artefatos técnicos ativam a organização dos dados em 

informações. No entanto é a dimensão pessoal e social que, por suas capacidades 

interpretativas, transformam os dados em informações e as informações em conhecimento e 

vice-versa. É justamente essa dinâmica que cria o processo conhecimento organizacional. 

Sendo assim, a noção de tecnologias, pessoas e organização deve estar integrada para que se 

possa propiciar um ambiente que haja processo de criação, validação, apresentação, 

distribuição e aplicação do conhecimento (BHATT, 2001). Embora o conhecimento 

organizacional constitua-se com a integração entre tecnologia, organização e pessoas, a parte 

individual parece ser o ponto de partida para tal conhecimento.  

O conhecimento individual precede ao conhecimento organizacional. Essa afirmação 

significa dizer que em termos restritos, o conhecimento é criado por indivíduos. A criação do 

conhecimento organizacional é um processo que amplia o conhecimento criado pelos 

indivíduos, através das interações. Isso é assim porque antes mesmo de um indivíduo chegar 

numa organização ele traz o seu próprio conhecimento que resultou de suas relações e 

experiências (BHATT, 2001). 

Em contrapartida, está uma nova visão para o conhecimento organizacional. Essa 

visão diz que o conhecimento organizacional não representa o resultado da soma de vários 

conhecimentos individuais. Ele é o processo (e não resultado) das interações entre 

tecnologias, técnicas e pessoas. Sua natureza dinâmica e também parcialmente tácita, o 

impossibilita de ser criado ou reproduzido em outra realidade (BHATT, 2001). 

 

5.5 Gestão do conhecimento 

  

A nova visão organizacional (que integra os elementos organizacionais num espaço 

próprio características intangíveis) possibilitou novas iniciativas na área. Passou- se a pensar 

em iniciativas organizacionais no sentido da potencialização e otimização dos elementos 

presentes. Assim, surgiu a Gestão do Conhecimento com a tarefa de promover a relação entre 

conhecimento e formalização.  
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A gestão do conhecimento é uma disciplina abrangente, que envolve um sistema de 

conhecimento para que o indivíduo (na organização) possa tomar melhores decisões de 

maneira tal que possa conduzir a organização ao sucesso. O maior motivador para a 

implementação desse processo é o excesso de informações que passeiam dentro das 

organizações sem que estas sejam gerenciadas (TÁVOLA, 2006). Sendo assim, os objetivos 

da Gestão do Conhecimento são: 

1) Diponibilizar grandes quantidades de informação coorporativa; 

2) Favorecer identificação e mapeamento dos ativos do conhecimento e das informações 

organizacionais; 

3) Apoiar a criação de novos conhecimentos ligados aos benefícios administrativos; 

4) Utilizar a lógica de dados transformando-os em informações de maneira tal que sejam 

compreensíveis e essenciais ao desenvolvimento organizacional. A atenção dessa 

disciplina, está voltada para a otimização das ações organizacionais de forma que os 

valores e as vantagens do conhecimento sejam assegurados (WIIG, 1997). 

Quando se fala em assegurar valores significa fazer o reconhecimento destes valores e 

usá-lo para fins operacionais. São esses valores condensados na cultura organizacional que 

constituem o fundamento da gestão do conhecimento. Através da cultura organizacional 

existe a possibilidade de avaliar como as pessoas utilizam as informações e tomam suas 

decisões. Essa compreensão é justamente o que adiciona valor aos produtos e serviços (WIIG, 

1997). Sendo assim, a Gestão do Conhecimento visa sustentar um capital intelectual 

balanceado para poder se sustentar no mercado competitivo.  

 A melhoria da produtividade e competitividade é o principal objetivo da Gestão do 

Conhecimento. Com essas duas melhorias (ocorrendo concomitantemente), consegue-se 

vantagem competitiva sustentável. No entanto, para que tal cenário seja construído, são 

necessários esforços que partam da alta administração e estendam-se às demais instâncias 

organizacionais fazendo gestão do conhecimento (TÁVOLA, 2006). 

As teorias da gestão do conhecimento caracterizam o conhecimento como um 

composto de duas instâncias: 1) conhecimento explícito, 2) conhecimento implícito. O 

primeiro é de fácil transmissão, podendo ser articulado pela linguagem formal. O segundo é 

mais difícil de ser articulado porque é ligado e segue à ordem subjetiva.  Tais instâncias do 

conhecimento são unidades estruturais básicas que se complementam entre si.  
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5.5.1 Conhecimento explícito  

 

Para Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento explícito é o conhecimento objetivo 

que é articulável através da linguagem formal. Por isso, ele é de fácil acesso e pode ser 

transmitido facilmente aos grupos via linguagem formal e sistemática. Por ser facilmente 

comunicável, o tema do conhecimento explícito é estudado exaustivamente. 

As formas de transmissão do conhecimento explícito podem abranger diversas 

operações, tais como: uso de metáforas, analogias, conceitos, hipóteses e modelos. Tais 

recursos da linguagem mantêm relação com os acontecimentos passados ou objetivos. 

Entretanto, a faceta explícita corresponde somente a uma parte do conhecimento. Nem todo 

conhecimento é de fácil explicitação, como é o caso do conhecimento tácito. 

 

5.5.2 Conhecimento implícito/tácito  

 

 O conhecimento implícito/tácito é o conhecimento da ordem subjetiva e por isso 

mesmo é o mais difícil de ser formalizado. Devido a sua natureza eminentemente subjetiva, 

esse conhecimento é tomado como um componente crítico do comportamento humano 

gerando certo afastamento conceitual. Embora esse tema seja pouco estudado, acredita-se que 

ele resguarda sua grandeza de importância. 

O conhecimento tácito é difícil de ser explicitado porque, em princípio, não está na 

linguagem formal, bastando-se na experiência. Ele está incorporado à experiência individual, 

envolvendo valores intangíveis tais como crenças e valores.  

Para os japoneses o conhecimento é, primeiramente, tácito. Isso é assim por tratar-se 

de um conhecimento altamente subjetivo que se integra às ações e experiências. Ele se 

constitui a partir das experiências subjetivas e incorpora-se às ações e futuras experiências. 

Essa incorporação é justamente o que possibilita com que o indivíduo tenha insigts, intuições 

e conclusões (NONAKA; KONNO, 1997). Daí a importância de se estudar o conhecimento 

tácito. 
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6 A VALORIZAÇÃO DO SUJEITO E DO INCONSCIENTE NA GESTÃO DO 

CONHECIMENTO  

 

As ciências do espírito se diferenciam das ciências da natureza enquanto estas têm como seu objetivo fatos que 

se apresentam à consciência a partir de fora, isto é, como fenômenos singularmente dados, enquanto que 

naquelas os fatos surgem originalmente a partir de dentro, como uma conexão viva, [...] por isso nós 

explicamos a natureza, mas compreendemos a vida psíquica.  

Wilhelm Dilthey 

 

A seguir, procurar-se-á indicar, a partir das análises feitas nos capítulos anteriores, 

como a consideração da dimensão do inconsciente e do conhecimento tácito pode contribuir 

para geração e gestão do conhecimento organizacional. A ideia é integrar o foco dado pelo 

conhecimento do sujeito com uma possível articulação da noção psicanalítica de sujeito do 

inconsciente.   

Na história da humanidade sempre se buscou encontrar uma forma de conhecimento 

que fosse universalmente válida. Para isso, sob o ponto de vista epistemológico, conduzia-se a 

neutralização do sujeito e, de certa forma, a uma passividade deste em relação aos objetos. 

Entretanto, no século XIX nasce a Psicanálise, com a preocupação justamente de dar conta da 

singularidade, afastando-se da noção de neutralidade. Os efeitos dessa teoria levaram ao 

questionamento do conhecimento tal como era entendido até então.   

Freud partia da premissa de que a noção de conhecimento havia deixado de recobrir o 

conhecimento factual. Ainda que algo não seja conhecido segundo os critérios objetivos da 

ciência, isso não significa que não gere „efeitos de conhecimento‟, do ponto de vista da 

Psicanálise. Para explicar essa ideia, Freud introduz a noção de sujeito do inconsciente cuja 

função possibilita pensar a geração e a gestão do conhecimento, cujos critérios de 

conhecimento não se prendem à objetividade dos fatos, mas, antes, à objetividade abstrata de 

uma potencialidade (mais ou menos como uma forma, e não a matéria determina um objeto 

como tal). O sujeito do inconsciente diferencia-se do sujeito epistêmico, por não ser puro, 

nem delimitado e neutro.  

As consequências do conhecimento assumem diferentes direções quando adentra no 

campo da Engenharia e Gestão do Conhecimento e no campo da Psicanálise. Na Engenharia e 

Gestão do Conhecimento, tem-se uma dinâmica que, em parte, acompanha a velocidade da 

produção. Por isso, na maioria das vezes, um conhecimento objetivo que valha da mesma 

maneira para todos é bastante valorizado. Entretanto, os gestores do conhecimento já se deram 

conta de dois pontos sob a ótica empresarial: 1) o conhecimento tácito de um indivíduo 

representa importante ativo para a organização; 2) há grande dificuldade de lidar com o 
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conhecimento tácito. Em contrapartida, a teoria psicanalítica lida com um saber que enquanto 

subjetivo vale para uma singularidade. O sujeito que se submete a uma prática analítica se 

dirige a um olhar sob o ponto de vista individual. Ambas as disciplinas têm uma preocupação 

análoga – „como gerar e gestionar conhecimento tácito/inconsciente‟. 

Como chegar a um conhecimento do inconsciente é uma questão que aparece em 

Freud, durante toda a sua obra. A resposta encontrada por ele aponta na direção da 

transformação e tradução dos eventos inconscientes aos eventos conscientes. Isso pode ser 

visto na passagem em que Freud (1974, p. 191, v. XIV) cita: “[...] Como devemos chegar a 

um conhecimento do inconsciente?”. Ele mesmo responde: “Certamente, só o conhecemos 

como algo consciente, depois que ele sofreu transformação ou tradução para algo consciente”. 

Nessa passagem algo opera no sentido de demonstrar certa estranheza do material consciente 

para o próprio eu. Aqui é como se houvesse um esforço do eu para reconhecer os efeitos do 

inconsciente como seus. Também Lacan (1945), no Seminário 1 corrobora essa ideia quando 

diz que só se pode conhecer e se comunicar com o eu. Portanto, para a Psicanálise, o 

conhecimento refere-se a uma construção a partir de um saber do eu e seu discurso. Essa 

construção não está fundamentada nas identificações do eu, mas nas identificações deste com 

seu próprio inconsciente. Portanto, o conhecimento em Psicanálise afasta-se do conhecimento 

da tradição, diferentemente do que ocorre com a ciência.  

Há uma tendência no fazer científico em procurar por leis universais aplicáveis a 

objetos particulares as quais sejam o resultado de um trabalho intelectual e racional, e na 

tentativa de apreender algo da realidade dos fatos. Essa é a realidade da ciência, não é uma 

verdade dogmática, mas é uma verdade construída na prática, pelos operadores da ciência. 

Entretanto, não se pode curvar tanto aos cuidados de uma episteme totalmente positivista 

porque quando se tenta absolutizar um objeto, ao mesmo tempo, pode-se perder a dimensão 

de saber do sujeito.   

A Psicanálise expõe a relação do conhecimento de outra maneira. Não é que não 

houvesse conhecimento antes da objetivação. A Psicanálise começou a trazer a ideia da 

possibilidade de saída do enclausuramento da metodologia científica. Ao se pensar que há 

uma ciência que comprove algo definitivamente, transforma-se o conhecimento numa verdade 

inquestionável. Sobre isso Freud (1915) aponta como se deveria começar toda ciência.  

Com frequência ouvimos afirmações de que as ciências devem se estruturar em 

conceitos claros e bem definidos. Freud conclui que nenhuma ciência começa com tais 

definições. O início da atividade científica começa com a descrição dos fenômenos ao seu 

agrupamento, classificação e correlação. Ainda na fase de descrição é impossível não aplicar 
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ideias abstratas. Mais tarde essas ideias se tornam conceitos básicos da ciência. Inicialmente 

devem possuir certo grau de indefinição e não pode haver dúvida quanto às delimitações de 

seu conteúdo. É possível, neste contexto, chegarmos a uma definição sobre seu significado a 

partir de repetidas referências ao material de observação. O avanço do conhecimento não 

tolera rigidez (FREUD, 1915, v. XIV). Isso condiz com as práticas criativas atuais da 

investigação científica. 

Dentro da teoria psicanalítica, quando um sujeito procura um analista ele supõe que 

tem um saber, mas não conhece o que sabe. Ainda, ele acredita que o analista sabe de alguma 

verdade e é a favor disso que o analisante se põe a falar. O analisante procura um significado 

para sua realidade interna, através da qual poderá vir a saber. De maneira similar pode-se 

transferir a situação mencionada para uma organização. Não raras às vezes os integrantes de 

uma empresa têm dificuldade em lidar com o conhecimento interpessoal – não conhecem o 

que os outros sabem, nem mesmo conhecem o que sabem. Nesse sentido, seria possível 

pensar em deslocar uma face psicanalítica para as práticas da Engenharia e Gestão do 

Conhecimento? O trabalho na dimensão empresarial, no sentido em que se trata aqui, também 

apresenta uma variação do seeting analítico (salvaguardando as devidas proporções) sob o 

ponto de vista da geração e da gestão do conhecimento. 

 A teoria psicanalítica pode auxiliar a Engenharia e Gestão do Conhecimento no ponto 

em que preconiza que não há conhecimento sem que se estabeleça um limite. Constitui uma 

ilusão a crença de que o conhecimento pode alcançar uma liberdade ilimitada, pois sempre 

que se procura compreender experimenta-se o limite desta compreensão. Não se consegue 

apreender o real, senão pelo ponto em que a liberdade renuncia a si própria, isto é, diante do 

incompreensível. A real ampliação do eu não se dá diante do compreender soberano, mas no 

encontro com o incompreensível. 

A Psicanálise pode-se dizer que é a ciência do individual. Diante disso, pode-se 

questionar a administração de um conhecimento que serve apenas para uma pessoa. Mas trata-

se antes da validade de um saber não genérico e não neutro, embora nem por isso destituído 

de valor para os diferentes sujeitos do conhecimento, mesmo do científico.  

As condições fundamentais para a criação do conhecimento sustentam-se na criação 

de um espaço favorável. Tal espaço pode ser físico, virtual, mental ou ainda a combinação de 

todos esses espaços ao mesmo tempo. Notem que o conhecimento, que é próprio da 

Engenharia e Gestão do Conhecimento, não mantém apenas o foco no indivíduo. O foco 

dirige-se ao indivíduo, mas também para o intercâmbio das experiências organizacionais e 

metaexperiências, implicando, necessariamente, no conhecimento intangível. Sendo assim, o 
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aparecimento do conhecimento depende de um contexto compartilhado capaz de criar 

significados. Tal concepção rompe com o racionalismo puro e traz mais envolvimento e 

transcendência para os agentes organizacionais. A ideia de o envolvimento coexistir com a 

racionalidade e superar limites ou perspectivas até então instaladas na organização, favorece a 

presença do conhecimento (NONAKA; KONNO, 1997). Mas de que maneira isso pode 

ocorrer? 

A possibilidade de expressão de um saber corrobora no sentido de otimizar o 

conhecimento na medida em que o ativa como recurso de criação. Sendo assim, no espaço 

dinâmico cuja permissão para expressão individual e grupal esteja garantida, haverá mais 

chances de integrar recursos de conhecimento tácito e explícito (NONAKA; KONNO, 1997). 

Tal noção é correlata ao princípio da associação livre, mencionada no capítulo quatro deste 

trabalho. O princípio da associação livre indica ao sujeito que quer conhecer uma permissão 

no sentido de se expressar em suas verdades. Não se trata aqui de falar um discurso 

identificado com os conhecimentos já prontos que circulam na cultura, muito pelo contrário. 

Trata-se de o sujeito produzir um discurso a partir da identificação deste com o seu próprio 

inconsciente. 

Uma vez que haja esforços no sentido de explicitar parte do conhecimento tácito, 

pode-se chegar ao conhecimento explícito. Este último, mais facilmente, é compartilhado e 

transmitido sistematicamente. Neste caso, uma categoria de conhecimento (tácito) leva a outra 

(explícito). Essa é a dinâmica geral do processo de geração de conhecimento. Ela envolve a 

interação entre dois tipos de conhecimento – o tácito e o explícito. O compartilhamento do 

conhecimento tácito tem um argumento interacional. Interagir (conversar, realizar atividades 

conjuntas, ouvir alguém, falar com alguém) com as pessoas da empresa é uma maneira de 

compartilhar e, por sua vez, transferir conhecimento dentro da empresa (NONAKA; KONNO, 

1997). 

Na combinação, um indivíduo se compromete com o grupo fazendo parte dele e 

criando um espaço particular que é o resultado das interações indivíduo – grupo – 

organização. Neste caso o indivíduo acessa a conhecimentos justamente por estar naquele 

espaço. Caso ele não estivesse, não teria acesso àquele ambiente e por consequência aos 

resultados oriundos daquela relação, ou seja, a um tipo específico de conhecimento 

(NONAKA; KONNO, 1997). 

Se nos restringirmos à intuição imediata da existência do eu, nos fixamos numa 

verdade tão certa quanto vazia na medida em que esta verdade se desfaz no momento em que 

perguntamos quem é o sujeito que existe como consciência de si. Quando passamos para o 
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campo reflexivo a verdade primeira já não tem mais nada a ensinar. Quando temos em mente 

o horizonte do conhecimento é preciso conceber que este implica, necessariamente, na 

questão da verdade. É a relação com a verdade que poderá embasar ou não, o conhecimento. 

A exteriorização do conhecimento tácito em conhecimento explícito passa 

necessariamente por uma tradução ancorada em metáforas, analogias e modelos. Isso pode ser 

provocado pelo diálogo ou reflexão coletiva (CHOO, 2006). Da mesma forma, tem-se a 

construção do conhecimento através da interpretação trabalhada pela Psicanálise e pela 

Hermenêutica. Essa noção pode ser associada à noção de sintoma. Para a Psicanálise o 

sintoma é sempre uma representação, uma metáfora. Sendo assim, ele está no lugar de outra 

coisa que „fala‟ no sintoma e pede para ser interpretada, nomeada ao que não estava nomeado 

pela linguagem. A interpretação de um saber não conhecido pode produzir um saber ao 

sujeito da organização. Por sua vez, esse saber, pode gerar efeitos de conhecimento. Os seres 

humanos estão sempre procurando um sentido para as coisas. Em todo o conhecimento, o que 

está em jogo é sempre uma busca de sentido.  

Ora, pode-se partir do princípio de que no favorecimento de um ambiente onde as 

pessoas podem pensar „livremente‟, então estas gerariam mais ideias, criariam mais. 

Resultado disso se sentiriam mais inteiros, senhores de suas escolhas. 

Portanto, o surgimento da Psicanálise trouxe uma mudança no modo de pensar 

humano com a possibilidade de saber do inconsciente. Do ponto de vista psicanalítico, não se 

pode falar de uma exatidão histórica dos fatos, porque o inconsciente frustra qualquer certeza. 

Por isso, a Psicanálise (como prática) não pode ser considerada um conhecimento em seu 

sentido estrito, mas um saber singular que traz efeitos de conhecimento para lidar com uma 

singularidade. Tal saber não está implícito, sendo necessária a sua construção a partir de um 

saber não conhecido pelo sujeito e que pode levar a um savoir-y-faire. Este saber não pode ser 

totalmente explicitado, manipulado ou transferido. Por isso, há uma dimensão do sujeito que 

jamais se transformará em conhecimento. Porém, mesmo que o saber adquirido através do 

sujeito do inconsciente mostre uma natureza, de certa forma, esquiva, é justamente esse saber 

que representará importante contribuição para o conhecimento organizacional. 

Diante da dimensão assumida neste trabalho acerca da noção geral do inconsciente, a 

teoria psicanalítica jamais poderá oferecer uma teoria gerencial capaz de prever o 

comportamento de seus funcionários. Ao cenário, os conceitos da teoria psicanalítica indicam 

a impossibilidade dessa imprevisão. Por isso, o gestor do conhecimento terá que ter um saber 

como lidar com as pessoas na organização, e isso nunca será um conhecimento. Entretanto, 

pelo fato de a Engenharia e Gestão do Conhecimento trazer o problema do conhecimento 
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tácito, acredita-se que ela pode tomar emprestado da teoria psicanalítica os critérios de 

articulação desta com o saber e, sobretudo, do ponto de vista da construção desse saber a 

partir de um savoir-faire. Contudo, procurou-se indicar a valorização do sujeito e do 

inconsciente para a Engenharia e Gestão do Conhecimento, enquanto um modo de lidar com a 

imprevisibilidade e a singularidade dos próprios agentes do conhecimento. 
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7 CONCLUSÕES  

 

 Todo o conhecimento nasce da insatisfação, da incerteza, daquilo que falta para um 

sujeito. Somente com a percepção daquilo que faz falta a um ser é que este se lança na busca 

pelo conhecimento. No modo de pensar contemporâneo acerca do conhecimento, há um 

privilégio dos aspectos técnicos e racionais em detrimento dos aspectos de base que são pré-

causais, ou seja, uma estrutura subjetiva que antecede um ato. A exacerbação do olhar 

puramente prático para os atos mostra-se problemática na medida em que contribui e perpetua 

a fantasia do homem desprovido de desejo, sentimento e capaz do controle absoluto – cujas 

origens modernas podemos identificar na imagem iluminista do homem-máquina. 

O conhecimento na ciência aparece como um objetivo puro, o que faz com que ela 

tenha um fim ideal. Neste caso parece estar presente uma zona cega que acredita que a teoria 

reflita o real. Ainda, o poder conferido à ciência traz a ela estatuto de superioridade impondo-

se como a mais bem sucedida forma de saber. Por um lado, isso parece útil (para as ciências 

exatas, tecnológicas ou da saúde) na medida em que controla algumas variáveis que se 

prestam a ser controladas. Por outro lado, pode gerar uma sutura impeditiva de novos saberes 

quando sua pretensão é aplicada ao conhecimento que envolve o sujeito, que por ser singular 

não se encaixa nos critérios da metodologia científica. Nesse sentido estrito, pode-se dizer que 

as ciências humanas têm dificuldades para se legitimar. Isso não quer dizer, em absoluto, que 

não tenham validade; muito pelo contrário; o saber idiossincrático e particular constitui 

efeitos na vida (individual) e na cultura. Talvez todo o problema relacionado à confirmação 

do conhecimento seja um problema semântico que reside na confusão entre conhecimento e 

saber. A ciência usa a expressão „conhecimento‟ para designar estados „absolutos‟, um 

constructo matematizável. No entanto, o absolutismo pretendido pela ciência, tem vida curta. 

Mais tarde, aquilo que parecia razoável deixa de parecer e surge outro paradigma que gera 

efeitos diferentes de conhecimento na cultura.  

Se nos restringirmos à intuição imediata, nos fixamos numa verdade tão certa quanto 

vazia na medida em que esta verdade se desfaz no momento em que perguntamos quem é o 

sujeito que existe como consciência de si. Quando passamos para o campo reflexivo a 

evidência objetivada já não tem mais nada a ensinar. Toda nova teoria, além de responder às 

antigas perguntas, sempre propõe um novo conjunto de problemas, fazendo com que o 

conhecimento não pare de evoluir e de se transformar permanentemente. A capacidade 

humana parte de um conhecimento difuso (com ideias abstratas) rumo a um conhecimento 

concreto. Por outro lado, a razão denota ideias mais concretas. Entretanto, mesmo que essas 
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ideias sejam exclusivamente objetivas, elas também dependem (de certa maneira) da 

imaginação e da subjetivação.  

Para a teoria psicanalítica não há um saber referencial, que esteja pronto. O 

conhecimento para Psicanálise não tem referente e está ligado a uma suposição de saber na 

relação com o outro. Nesse caso, não se tem em mente um saber essencial, mas a suposição 

(por parte daquele que quer saber) de um saber nele próprio. Sendo assim, a Psicanálise 

acentua o saber e não o conhecimento. Depois, ela visa um saber-fazer que não é codificável e 

nem se preocupa em sê-lo. Na Psicanálise, o saber aparece como efeito alcançado por partes. 

Ainda que se construa um discurso sobre um saber, este será sempre um texto, um signo.  

O inconsciente é uma força, uma potencialidade que determina um ato. Ele produz 

efeitos na vida mesma de um sujeito. Ele é uma identidade em movimento, em busca de uma 

questão com a qual uma entidade se relaciona. Sua natureza é retrospectiva, aparecendo 

somente após a tensão (pedido de significação) causada pelo ato. Ainda como parte dessa 

mesma questão tem-se o „sujeito do inconsciente‟. Este não é um sujeito que não sabe (como 

a palavra parece indicar), mas é um sujeito que tem um saber, embora este seja um saber não 

conhecido pelo sujeito. O saber não sabido pode constituir-se como um savoir-faire (saber-

fazer), ou um saber fazer com o que está ali. Tal operação não é uma extração, mas uma 

construção que se dá numa relação do sujeito que quer saber com o outro.  

Uma maneira de construir o saber é a partir da interpretação do fazer do sujeito 

juntamente com o desejo de saber. A ideia de haver uma falta do ser, ou seja, uma ausência de 

significante faz com que essa falta seja recoberta pela interpretação na medida em que 

produzirá outros significantes. A partir disso, pode-se pensar numa epistemologia que 

contemple a incompletude e que não pelo fato de não ser, necessariamente objetivável, a 

saber, o método interpretativo trabalhado na Psicanálise e na Hermenêutica.  Por um lado, a 

Hermenêutica traz a importância dos pressupostos para se chegar a uma compreensão, que por 

sua vez se constitui como o resgate da verdade. Por outro lado, a Psicanálise determina as 

operações da subjetividade como ato singular, que por sua vez se constitui como realidade 

interna. Tal é o esquema duplo cuja aproximação se pretende empreender, de forma a fazer 

emergir uma dimensão singular, no aparecimento do verdadeiro. Em termos mais específicos, 

tal aproximação nos permitiu jogar luz sobre um aspecto da noção do discurso que tende a ser 

negligenciado. Que aspecto é esse? O aspecto não positivista do discurso, aqui ressaltado por 

duas vias: 1) a articulação de um saber no discurso e, por outro lado, 2) a ideia de que tal 

saber está vinculado à história subjetiva, por um ato singular que o exibe a posteriori. 
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O conhecimento da Engenharia e Gestão do Conhecimento é compreendido por uma 

parte explícita e outra tácita/implícita. No primeiro caso, tem-se o conhecimento de fácil 

formalização, transferível, objetivável. No segundo caso, tem-se um tipo de conhecimento de 

difícil objetivação, por ser subjetivo.   

 A Engenharia do Conhecimento e a Psicanálise diferenciam-se quanto a seus 

objetivos. De um lado, temos uma tendência científica, partindo de conceitos particulares para 

os gerais; de outro lado, temos a Psicanálise partindo de uma prática capaz de lidar com a 

singularidade. As duas teorias entendem uma dimensão do sujeito que se estrutura 

previamente aos atos. Ambas as disciplinas chegam a tal dimensão através de tematizações 

específicas (inconsciente e tácito), denunciando uma questão mais geral – a questão do que é 

o sujeito. 

Entre a Engenharia e Gestão do Conhecimento e a Psicanálise, há uma aproximação 

quanto ao aparecimento do verdadeiro. Na EGC, o conhecimento aparece como uma questão 

intimamente ligada, ainda que pelo contrário, à objetivação. Na Psicanálise o conhecimento 

assume dimensões de saber a partir da interpretação dos atos falhos, sonhos, chistes, sintomas 

e modos de ser de um sujeito. A EGC e a Psicanálise convidam a pensar as suas propriedades 

como conhecimentos latentes que, de alguma forma, pedem para aparecer sob a forma de uma 

inquietação que está presente nas „incertezas‟ implícitas dos sujeitos. 

O percurso que nos permitiu chegar até a estas afirmações esquemáticas finais partiu 

de uma analogia entre duas disciplinas, a saber, a Psicanálise e a Engenharia e Gestão do 

Conhecimento. A hipótese inicial seria a de que, sob o ponto de vista do conhecimento tácito, 

ambas devem operar conforme critérios de articulação do saber. A Psicanálise com a 

valorização do subjetivo individual para que o sujeito construa um saber próprio. A EGC com 

técnicas aproximadas da associação livre para que o funcionário construa uma realidade a 

qual possa se relacionar com um significado particular de tal forma, que se aproprie desse 

saber, conduzindo a posturas mais criativas acerca das relações interpessoais e funcionais 

dentro de uma organização. 
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